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Близо 3500 деца
се раждат
с генетични
заболявания
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ДАНС, МВР и прокуратурата
проведоха спецакция в Плов-
див, Пазарджик, Хасково, Асе-
новград и Смолян. Над 40 ад-
реса бяха претърсени по подо-
зрения за проповядване на ан-
тидемократична идеология.

В Пазарджик арестуваха

Ахмед Муса Ахмед, който е
единственият, получил ефектив-
на присъда за разпространение
на радикален ислям по делото
срещу 13-те имами. В ромския
квартал “Лозница” в Асеновград
на разпит в районното управ-
ление на полицията бе изпра-

тен ходжата Стефан Димитров.
Жилището му беше претърсе-
но, а полицаите са иззели ком-
пютър.

Ромските пловдивски кварта-
ли “Столипиново” и “Шекер ма-
хала” също бяха обект на маси-
рани проверки. Засилено поли-

По подозрения за подстрекаване към война и антидемократична
идеология са претърсени над 40 адреса

Арестуваха ходжи
и имами в 5 града

Лермонтови
четения
в Руския
културен
център

4

Софийският университет откри вчера тържествата за патронния си празник
с поднасяне на цветя пред паметника на св. Климент Охридски

НЯКОЛКО
ДУМИ

Павлета
ДАВИДОВА

ДАНО НЕ Е ПИАР
При мащабна спецакция на

ДАНС, МВР и прокуратурата в
полезрението на униформените
попаднаха лица, заподозрени
за пропагандиране на война и
подклаждане на радикализъм.
Част от арестуваните са мю-
сюлмански духовни лица - хо-
джи и имами. Един от задържа-
ните има предишна присъда за
проповядване на радикални
идеи. Наскоро кандидат-имами
си разменяха шамари в бълга-
ромохамеданското село Света
Петка. Бивш главен мюфтия за-
сипа с тежки клетви кандидат
за председател на Софийския
апелативен съд, а драмата с

мюфтийството напомня на
църковния разкол, предизви-
кан от сподвижниците на хрис-
тиянските духовни водачи Пи-
мен и Максим. Да не забравя-
ме и скандалите около редица
наши манастири...

Нима един от основните по-
стулати на религиите не е да
бъдем миролюбиви и да тачим
Бога, без значение дали той се
казва Исус, Аллах или Буда?
От стотици години в български-
те градове къща до къща жи-
веят християни, мюсюлмани и
атеисти. Откакто Европата и
Щатите взеха да ни обясняват
що е то интеграция, някои род-

ни квартали заприличаха на
гета от нискобюджетни крим-
ки, а бедните малцинствени
махали са заплашени от
превръщането си в сектантски
убежища.

Някой трябва да каже
“аферим” на родните спецчен-
гета. Защото мерки се взимат
навреме. Държавата не бива
да стои безучастно, ако на те-
риторията й се зараждат мо-
дерните напоследък радикал-
ни групировки. Дано обаче ак-
циите не се превърнат във вид
наказание при “неправилно”
гласуване или просто за по-
казване на мощ.

Обществените
поръчки на
служебните
правителства

цейско присъствие имаше в ха-
сковския квартал “Република”.

От прокуратурата обявиха,
че ще дадат повече информа-
ция, когато е ясно, че няма с
какво да се застраши разслед-
ването.
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ЕК удължи
държавната

помощ
за ПИБ с още
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ЕК удължи
държавната

помощ
за ПИБ с още

18 месеца

ЕК удължи
държавната

помощ
за ПИБ с още

18 месеца

ЕК удължи
държавната

помощ
за ПИБ с още

18 месеца

ЕК удължи
държавната

помощ
за ПИБ с още

18 месеца

Снимка Мариета ТОМОВА



ÁÚËÃÀÐÈß

СРЯДА 26 НОЕМВРИ 2014

www.duma.bg
22222

П
Павлета ДАВИДОВА

Правителството готви рокади
в “Информационно обслужване”
АД, като голяма част от бъде-
щите шефове са познати от
предходния мандат на Бойко
Борисов, новите попълнения
също са свързани с ГЕРБ. Ре-
шението за промените в Съвета
на директорите на държавното
дружество е взето в деня, в кой-
то е получено писмо от ми-
нистър Ивайло Московски за
свикване на извънредно засе-
дание - 14 ноември.

Досегашните членове на
съвета Георги Тодоров, Краси-
мира Стоянова, Александър

През изтеклите от
2008 г. досега Софийски-
ят унтиверситет “Св. Кли-
мент Охридски” е недофи-
нансиран с 60 млн. лв.,
обясни пред журналисти
ректорът на Алма матер
проф. Иван Илчев след
тържеството за патронния
празник на най-старото
висше училище у нас.

Според проф. Илчев
сегашният финансов ми-
нистър Владислав Горанов
миналата година заявил,
че СУ е недофинансиран
с около 15 млн. лв. годиш-
но за сметка на другите
държавни вузове. Надявам
се, че Владислав Горанов
не е забравил тези думи,

МОН подпомага 240 млади учени, одобрени за обучение с високотехноло-
гични процеси по проект “Наука и бизнес” със средства от ОП “Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от ЕС. Това бе съобщено при отчитането
на проекта, който започна през 2011 г.

 Основната цел на проекта е създаване на среда за активно взаимодействие
между науката и бизнеса и на стабилни партньорства между учените, научните
изследвания и реализацията на научните резултати. Проектът предостави фи-
нансова подкрепа за издаване на общо 325 специализирани научни публика-
ции в различни направления, от които 230 са подкрепени самостоятелно, а 95
са в реферирани издания с висок импакт-фактор. В рамките на проекта са
проведени и научни школи и борси в 7 приоритетни области, отчитат от МОН.
В школите са  участвали 1131 човека, от които 632 учени и 61 студенти, 377
представители на бизнеса, 35 от гражданския сектор и 26 от институции.

Данните от изпълнението на проекта показват, че по-активни в научните
среди са жените - 149 жени, и 91 мъже са получили финансиране от проект
“Наука и бизнес”. 97 от кандидатите работят в университети, 143 - в научни
институти на БАН, а 63 от участниците са на възраст до 29 години. Всички млади
учени са приключили успешно обучението и са подали отчетите си.

ШОФЬОР
БЛЪСНА
И УБИ
ЖЕНА НА
ПЕШЕХОДНА
ПЪТЕКА
В СОФИЯ

52-годишна жена
почина, след като беше
блъсната от лек авто-
мобил вчера рано
сутринта на столичния
булевард “Рожен”.
Инцидентът е станала в
6,10 ч. Жената била
блъсната след опит да
пресече на разрешено
място. Водачът е оста-
нал на мястото на
инцидента. Случаят се
разследва от Столична-
та полиция.

Служителите на пътната полиция от
вчера нямат право да спират на пътя
шофьорите, превишили скоростта. За-
браната обяви на пресконференция ми-
нистърът на вътрешните работи Весе-
лин Вучков. Това е една от мерките за
нова организация на контрол на пътя,
която цели да ограничи до минимум
прекия контакт между шофьори и прове-
ряващи и да намали корупцията. Санк-
циите за скорост ще се извършват на
база снимки със стационарните камери,
които са 25 в цялата страна, и 148 мо-
билни устройства. При установено нару-
шение водачът няма да бъде спиран за
съставяне на акт на място, а ще бъде
призован по административен ред да се
яви в районното по местоживеене.

Неизползването на колан, говорене
по телефон и други нарушения ще се
проверяват само по т.нар. метод за ши-
рокообхватен контрол, като ще се

Връщат стария състав на
„Информационно обслужване”
Михаил Константинов, транспортният зам.-министър Валери Борисов и
бившият директор Ивайло Филипов отново влизат в Съвета на директорите

Петров, Гюнай Мехмедов и Ни-
колай Недялков са гласували
освобождаването си. Извънред-
но заседание за акционерите
на ИО е насрочено за 22 де-
кември, когато окончателно ще
бъдат гласувани новите члено-
ве на Съвета на директорите. В
ръководството се завръщат
проф. Михаил Константинов,
транспортният зам.-министър
Валери Борисов и бившият ди-
ректор Ивайло Филипов. Нови-
те лица са председателката на
РИК в Ловеч Валентина Недял-
кова и 30-годишната Юлияна
Калчева.

“Подавам оставка, защото
знам, че в едни избори доверие-

то е най-важно. Нито премиерът
Марин Райков, нито президентът
Росен Плевнелиев, нито “госпо-
дарят на света” Барак Обама мо-
гат да уволнят член на Съвета на
директорите на акционерно дру-
жество, дори когато мажорита-
рен собственик е държавата. Про-
четете Търговския закон и Уста-
ва на дружеството”. С тези думи
през март 2013 г. Константинов
напусна шефското място в ИО.
Той обаче остана член на съвета.
До оставката се стигна, след като
заяви, че ако алтернативата за
управление на България е нова
Тройна коалиция, той би напра-
вил всичко възможно това да не
стане. Макар че разкритикува из-

казването на Константинов, тога-
вашният служебен премиер Ма-
рин Райков го покани в но-
восъздадения Изборен борд.

Ивайло Филипов и Валери
Борисов фигурират в сигнал на
Мая Манолова за подготвяни
манипулации на изборните ре-
зултати, подаден на 10 май
2013 г. “Граждани твърдят, че
се подготвя фалшифициране на
преброяването на изборните
резултати, като изразяват осно-
вателни съмнения, че е възмож-
но в това да са замесени ръко-
водни лица от фирма “Инфор-
мационно обслужване” АД.
Съмненията им касаят изпълни-
телния директор на компания-

та Ивайло Филипов и предсе-
дателя на Съвета на директо-
рите Валери Борисов. В сигна-
лите твърдят, че е възможно
двамата да съдействат за из-
кривяване на резултат в полза
на ПП ГЕРБ, използвайки висо-
ките си административни пози-
ции”, пише в сигнала. След като
през юли Филипов бе освобо-
ден от директорския пост в ИО,
той заяви, че “малко или много
подобна смяна е нормална, тъй
като, връщайки се години на-
зад, всеки принципал при
постъпване на ново правител-
ство сменя и ръководството на
дружеството така, както наме-
ри за добре”.

От 2008 г. СУ е недофинансиран
с 60 млн. лв.

Софийският университет “Св. Климент Охридски” отбеляза патронния си празник
в деня на светеца. Преподаватели и студенти се включиха в шествието и

тържествената литургия в Богословския факултет

Има нужда от преразглеждане на
цялата нормативна база на НЗОК, в това
число да се преоцени ролята на държа-
вата в организацията на здравеопазва-
нето. Това са част от изводите в анализ,
изготвен от управителя на НЗОК д-р
Румяна Тодорова. В него се подчертава,
че преди да се извършват промени в
нормативната уредба на касата, трябва
да се предвиди въздействието им върху
икономическата стабилност и ефектив-
ността на работата на НЗОК.

Тодорова припомня, че от създаване-
то на законовата база за НЗОК са на-

240 МЛАДИ УЧЕНИ ПОДПОМОГНАТИ
ЗА ВРЪЗКИ С БИЗНЕСА

Вучков забрани спирането на
шофьори за превишена скорост

извършват от поне два патрулни автомо-
била и проверката ще се заснема. Мес-
тата за провеждане на подобни акции
ще се обявяват на сайтовете на районни-
те дирекции. Записите, направени по
време на операциите, ще се съхраняват
месец, след което ще се унищожават.
Към момента в 400 коли на полицията
има GPS системи за контрол на местопо-
ложението, а до средата на декември
ще се оборудват още 2500. Търсят се и
средства за монтиране на видеокамери
във всички патрулки на КАТ.

Вучков обясни, че ръководството на
МВР си дава срок от два месеца, за да
прецени дали новата организация е
ефективна. Очаква се до 2 седмици да
бъдат предложени промени в Закона
за движение по пътищата, които да
позволят отново нарушенията с мобил-
ни камери да бъдат санкционирани с
електронен фиш.

“На вас Д.П. в тефтер ли ви трябва и на цялото
общество, за да каже – Д.П. е в тази компания? Е, аз
го казвам, и без тефтер е така”. С тези думи главният
прокурор Сотир Цацаров продължи и вчера комен-
тарите си по изчезналото тефтерче на Филип Злата-
нов.Той видя в скандала политическа атака срещу
прокуратурата и се зарече да си тръгне, ако остане
сам. “Главният прокурор не е Господ, но главният
прокурор не е и човек, който ще вдигне бялото зна-
ме и ще тръгне да се оплаква. Правя каквото мога. Аз
никога не съм сам, ако реша, че съм останал сам
срещу всички, ще ви оставя вие да сте срещу всички,
аз ще си събера нещата и ще си ходя, толкова хора
го искат, че как да кажа, все някой ден може да им
доставя тази радост.”, каза още Цацаров.  На въпрос
кой иска главният прокурор да си тръгне, той допус-
на, че може да са хората зад инициалите или които
организират “измислени протести и мислят, че са
мрежа, а всъщност са един микробус хора.”

СОТИР ЦАЦАРОВ:

На вас Д.П. в тефтер
ли ви трябва?

Тодорова иска преразглеждане на
цялата нормативна база на НЗОК

правени 91 изменения и допълнения.
Според нея те са се отразили и върху
промените в Националния рамков дого-
вор, наредбите, приемани от МЗ, и върху
приеманите от министерството медицин-
ски стандарти по отделните специалнос-
ти. В документа се констатира, че от 2010
г. досега няма съществени промени в
сферата на извънболнична медицинска
помощ, които да оказват въздействие
върху стабилността на НЗОК и плащани-
ята. Става ясно, че всяка промяна във
връзка с извънболничната помощ е без
анализ на нейната ефективност.

сега като министър на фи-
нансите, отбеляза рек-
торът. Той не се надява на
съществена промяна в па-
рите за 2015 г., но заяви,
че не е нормално СУ да
не получава стотинка за
поддръжка на втората по
големина национална
библиотека в страната.
По думите му сегашният
зам.-министър Кирил Ана-
ниев обещал да се опита
да изведе финансиране-
то на университетската
библиотека на отделен
ред в бюджета. Сградите
на СУ са национално до-
стояние на България и
няма как да ги поддържа-
ме от таксите на студен-

тите, които не са сред
най-високите у нас, ко-
ментира още проф. Илчев.

Честването вчера за-
почна с празнична утрин-
на и божествена света
литургия в академичния
параклис в Богословския
факултет. Преподаватели
и студенти традиционно
поднесоха цветя пред па-
метника на патрона си. В
аулата проф. Иван Илчев
прочете академично поз-
дравление към универси-
тетската общност (на стр.
16). Слово “Просвещение
и въображение” произне-
се проф. Димитър Денков,
декан на Философския
факултет.
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òðÿáâà ñàìî äà áúäå èçïîëçâàíî è èçõâúðëåíî,
ñëåä êàòî ïðåñòàíå äà áúäå ïîòðåáíî

ПАПА ФРАНЦИСК ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Въпросът за участие-
то на БСП в управлени-
ето е решен и няма ни-
какви основания за не-
говото преразглеждане.
Това коментира вчера
лидерът на социалисти-
те Михаил Миков след
заседание на Изпълни-
телното бюро на парти-
ята. Анализа си той на-
прави в отговор на
въпрос възможно ли е
БСП да се включи в пра-
вителството, макар и на
по-късен етап, особено
след скандалите с Пат-
риотичния фронт.

Решението БСП да
бъде опозиция в 43-то
Народно събрание е взе-
то от Националния съвет
на партията след сериоз-
но проучване на нагла-
сите в основните партий-
ни организации, общин-
ските и областните съве-
ти, посочи Миков. Той
допълни, че още от
първите си седмици пра-
вителството показва, че
провежда дясна полити-
ка. Според него обаче
страната има нужда
единствено и само от
лява политика. Нацио-
налната отговорност
може да се реализира и
като опозиция, не непре-
менно участието във
властта означава нацио-
нална отговорност, посо-
чи той.

 От БСП съобщиха, че
внасят в парламента свой
проектозакон за средно-
то образование, който да
разкрие лявата визия за
тази сфера. Ние не при-

МИХАИЛ МИКОВ:

Няма основание да преразглеждаме
решението да останем в опозиция

След натиск на общински съветни-
ци от БСП кметът на Добрич Детелина
Николова от ГЕРБ оттегли докладната
си за насърчаване на инвестициите
чрез издаване на сертификат от клас
В и предоставяне на стимули, свърза-
ни с него.

Смисълът на докладната е община-
та в Добрич да продава без търг имоти
на инвеститори, определени от нея като
топ. Документът предвижда кметът да
оценява постъпилите документи от ин-
веститори и да изпраща мотивирано
предложение до общинския съвет. При
постъпило искане кметът може да про-
дава имот - частна общинска собстве-
ност, без провеждане на търг или кон-

БСП внася свой вариант на закон за средното образование

АБВ е поискала да получи сграда от
държавата за своя централа като пар-
ламентарно представена политическа
сила. Партията на Георги Първанов е
заявила желанието си за няколко
възможни сгради, а една от тях е на ул.
“Врабча” 23 в София, където на два ета-
жа е разположена централата на НДСВ.
Партията на Антония Първанова вече
няма право на държавни помещения,
защото не е в НС, нито пък е спечелила
над 1% на последните избори. От НДСВ

ремиерът Бойко Борисов няма да поиска оставката на зам.-министъ-
ра на отбраната Орхан Исмаилов, въпреки ултиматума на Патриотич-
ния фронт, че ще оттегли подкрепата си за кабинета. “Няма да се
поддам на натиск. Няма да позволя някой да застраши етническия
мир. Единственото по-лошо от това да няма правителство е да има
подобен етнически конфликт”, заяви Борисов вчера. Позицията му
беше съобщена на ПФ от вицепремиера по коалиционната политика
Румяна Бъчварова. Съпредседателите на ПФ Валери Симеонов и
Красимир Каракачанов приеха резервирано решението на Борисов,
защото очаквали да чуят лично от него или от негов представител
официално становище. “Нито съм Волен Сидеров, нито съм Бойко
Борисов да вземам еднолични решения за цялата партия. Свиква се
Политическият съвет на коалицията и тогава отговаряме”, обясни
Симеонов. Той бе категоричен, че личната му позиция остава непро-
менена и ПФ оттегля  подкрепата си за правителството и от програм-
ната декларация. Категорично и ясно казваме, че няма да поддържа-
ме правителството на ГЕРБ и Реформаторите, отсече Симеонов.
Двамата с Каракачанов увериха, че коалицията няма да се разцепи.
От БСП и БДЦ подкрепиха позицията на премиера като национал-
но отговорна.

Депутатът от БСП в
41-то Народно събрание
Йордан Стойков, който
след тежка катастрофа
прекара няколко месеца
в кома, участва вчера в
работата на ИБ на БСП.
Той е бил посрещнат с

Йордан Стойков присъства
на заседание на ИБ на БСП

аплодисменти от съпар-
тийците си на “Позита-
но” 20. Стойков катаст-
рофира изключително
тежко през август край
Чирпан. Той беше водач
на листата на БСП ЛЯВА
БЪЛГАРИЯ в Габрово на

предсрочните парла-
ментарни избори. Със
спасяването му се анга-
жираха най-големите
специалисти в медици-
ната, но дълго време не
успяваха да го извадят
от кома.

След натиск на БСП кметът на
Добрич оттегли спорна докладна

курс, след оценка и решение на об-
щинския съвет. Въз основа на това ре-
шение кметът издава заповед и сключ-
ва договор с инвеститора. Може също
да учредява възмездно ограничено
вещно право върху недвижим имот -
частна общинска собственост, без про-
веждане на търг или конкурс, след
оценка и решение на общинския съвет.

Според Галина Митева, общински
съветник от квотата на БСП, в предло-
жения за гласуване документ има не-
последователно препращане от наред-
бата към закона и повтаряне на част от
текстовете, което я прави неразбирае-
ма. Според нея документът надхвърля
рамките на закона. Николова набързо
оттегли докладната си, която трябва да
бъде подложена на публична дискусия.

Дана РУСЕВА

АБВ иска сградата на НДСВ
обясняват, че имат договор за наем на
етажите, който изтича през август дого-
дина. Тъй като имат нареждане от съда
да освободят единия етаж до 10 декем-
ври, те ще се преместят на първия етаж.
Решението за освобождаването е било
взето още през лятото от областната
управа след разговор между нея и
НДСВ. изпълнението на заповедта било
отложено за след изборите на 5 октом-
ври. Очаква се окончателното решение
на съда да бъде взето до 10 декември.

Борисов отхвърли ултиматума на ПФ

П

Лидерът на БСП Михаил Миков обобщи, че партийните членове одобряват
решението на левицата да не участва в правителството

емаме частните и
държавните училища да
бъдат поставяни в един
механизъм на финанси-
ране, заяви Миков. Той

обясни, че ще се търси
еднакво ниво на масово
образование, за да се
гарантира равен достъп
на всички деца.

Лидерът на социалис-
тите се позова на изслед-
ване на Световната бан-
ка, според което има го-
леми диспропорции в

средното образование,
особено в училищата в
селските райони. В зако-
нодателната си инициати-
ва социалистите ще пред-

ложат решения за гаран-
тиране на ниво на грамот-
ност при завършване на
всеки образователен етап,
както и въвеждането на
чуждоезиково обучение
още от втори клас. Ще
продължим да настояваме
за един учебник по един
предмет, допълни Миков.

Втората законодател-
на инициатива е свърза-
на с повече прозрачност
в бюджетните разходи.
Заедно с “Модерна
България” подготвяме
закон за изменение и
допълнение на устройст-
вения закон за бюджета,
даващ възможност за
проследяване на разхо-
дите в администрацията,
обяви председателят на
БСП. Той обясни, че ста-
ва дума за публикуване
на разходите за коман-
дировки, заплатите,
гражданските договори
на всички администра-
ции в страната. Такъв
закон функционира в
САЩ и смятаме, че в ус-
ловия на криза, в усло-
вия на свиване на бюд-
жетните разходи про-
зрачността на тези раз-
ходи е крайно необходи-
ма, обобщи Миков.

На вчерашното засе-
дание ИБ на БСП е обсъ-
дило и организационни
въпроси, свързани с про-
веждане на отчетно-из-
борни събрания в девет-
надесетте общини, опре-
делени с решение на НС.
По думите на Миков има
значителен напредък по
тази тема, като една част
от конференциите ще
бъдат проведени през
втората част на декем-
ври, а другата част - до
края на януари.

Снимка Мариета ТОМОВААлександър СИМОВ
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Р
СЛАВЯНСКО ДРУЖЕСТВО

В БЪЛГАРИЯ

Днес, 26.11. сряда, от 17.30ч. в салона
на дружеството на ул. “Славянска” 6, ще
се изнесе лекция на тема: “Българският
цар Самуил - героизъм и трагедия”.
Лектор: доц. Г. Николов от СУ ”Кл. Ох-
ридски”.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ДАНС арестува имами
и ходжи в 5 града

ССССС
пецакция по подозрения
за проповядване на ан-
тидемократична идеоло-
гия и пропаганда за вой-

Река Русенски Лом повиши ниво-
то си и заля дворове и къщи в село
Красен. Кметът на русенското село
Йорданка Чурова обясни, че са зале-
ти 15 двора и центърът на Красен.

Хората в селото разказват, че от
три дни не е валяло, но реката за-
почнала да се покачва. От “Напои-

35-годишен мъж от село Гита е
задържан за телефонни измами на
обща стойност 16 500 лева.

Мъжът е действал по схемата
“спешна операция” на територията
на полицейското управление в Чир-
пан. Той е задържан за срок до 24
часа, след като на 19 ноември е
измамил 81-годишна жена от с. Ви-
нарово. Тя е предала 3000 лв. на

По подозрения за подстрекаване към война и антидемократична
идеология са претърсени над 40 адреса

на започнаха вчера ДАНС, МВР
и прокуратурата в няколко гра-
да. Ходжи и имами от Пловдив,
Пазадржик, Хасково, Смолян и
Асеновград бяха проверявани.
Стана ясно, че са претърсени
над 40 адреса, иззети са мно-
жество доказателства. От
държавното обвинение уточни-
ха, че разследването търси сле-
ди за пропагандиране и подст-
рекаване към война, както и за
разпространяване на антидемо-
кратична идеология. Aкцията е
в рамките на образувано досъ-
дебно производство за
престъпления по Глава I от На-
казателния кодекс (чл. 108 ал. 1
от НК - бел. ред. проповядване
на фашистка или друга антиде-
мократична идеология или на-
силствено изменяне на устано-
вения от Конституцията на Ре-
публика България обществен и
държавен строй) и Глава XIV (чл.
407 от НК - бел. ред. пропаган-
да за война), гласи и съобще-
ние от прокуратурата.

В Пазарджик бе арестуван
лидерът на мюсюлманите в
ромския квартал Ахмед Муса
Ахмед. ДУМА припомня, че той
бе единственият осъден ефек-
тивно за разпространение на
радикален ислям у нас по де-

лото срещу 13-те имами. По
същото дело Пазарджишкият
съд постанови две условни
присъди, а останалите заподо-
зрени се отърваха с админист-
ративни наказания. Преди ня-
колко дни Окръжната прокура-
тура започна проверка по клип,
на който Муса Ахмед аплодира

сценка в двора на джамията,
при която дете ритуално обез-
главява друго с пластмасов меч.
От държавното обвинение съоб-
щиха, че всички участници в
ритуала ще бъдат разпитани.
Муса Ахмед е арестуван в па-
зарджишката джамия “Абу Бе-
кир”. Имамът и поддръжниците

му прекараха няколко часа в
храма преди той да бъде отве-
ден от органите на реда.

Над 300 служители на реда
бяха ангажирани с проверките
в пазарджишкия цигански квар-
тал “Изток”. Полицейски коли се
бяха разположили и на входно-
изходните артерии на града,

включително и на временния
изход за Пловдив - Мирянско
шосе.

Ромският квартал “Лозница”
в Асеновград също беше блоки-
ран от полиция и жандармерия.
По време на специализираната
акция беше арестуван и отве-
ден на разпит в Районното уп-
равление на полицията ходжа-
та Стефан Димитров. Жилището
му беше претърсено, а полица-
ите са иззели компютър.

В пловдивските ромски квар-
тали “Столипиново” и “Шекер
махала” са задържани 100 чо-
века и са отведени за разпити,
информират местни медии. На-
правени са обиски в нелегални-
те религиозни училища, иззета
е голямо количество литерату-
ра. Работи се по информация,
че в мюсюлманските храмове се
проповядва радикален ислям.
Акцията в “Столипиново” се
съсредоточи в района около
стария пазар, до училище “Най-
ден Геров”.

4-5 адреса са проверени и в
Хасково, до редакционното при-
ключване на броя нямаше ин-
формация за арестувани за ра-
дикален ислям, разпростране-
ние на непозволена литератури
и други подобни деяния. От по-
лицията и държавното обвине-
ние в Хасково отказаха офици-
ален  коментар за акцията в
ромския квартал “Република”.

Русенски Лом заля
къщи в село Красен

телни системи” в Русе категорично от-
рекоха възможността придошлите
води да са от изпуснат или прелял
язовир.

В село Красен Русенски Лом вся-
ка година залива дворове и къщи, а
само за тази година това е третото
наводнение.

ЗАДЪРЖАХА МЪЖ ЗАРАДИ
ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ ЗА 16 500 ЛВ.

непознато лице.
На 22 ноември 79-годишна жена

от с. Найденово е предала сумата от
1500 лв., а ден по-късно мъжът е взел
11 000 от 82-годишен жител на с.
Спасово. Мъжът е извършил телефон-
на измама и в Чирпан, където 66-го-
дишна жена е предала 1000 лева,
излъгана, че трябва да даде пари за
спешна операция на близък роднина.

5,210 кг контрабандни сребърни накити иззеха
митническите служители на Митническия пункт в
Малко Търново при проверка и личен преглед на
двама украински граждани, съобщиха от Агенция
“Митници”. Нарушителите са пътували с лек автомо-
бил БМВ с полска регистрация в посока от България
към Турция. На митническия пункт те декларирали, че
пренасят единствено валута в размер на 8000 щатски
долара - единият, и съответно 10 000 щатски долара
за другия пътник.

При последвалата митническа проверка на авто-
мобила и личен преглед на пътниците служителите
открили, че единият от пътниците пренася в джобове-
те на дрехите си пакети, увити с тиксо, съдържащи
общо 4035 грама сребърни накити. В джобовете на
втория пътник са намерени пакети с още 1175 грама
сребърни изделия. Срещу украинските граждани с
инициали В.Ч. и Ю.Т. са съставени актове за наруше-
ние на валутния закон. Ще им бъдат наложени и гло-
би, за обезпечаването на които са задържани от
двамата нарушители 2000 долара по съответния ред.
Контрабандното сребро е иззето и подлежи на отне-
мане в полза на държавата.

ХВАНАХА НАД 5 КГ
КОНТРАБАНДА
ОТ НАКИТИ

Рано сутринта вчера в полицията в Пазар-
джик е получен сигнал, че е разбит офис,
използван от ДПС. Това съобщи говорителят
на ОД на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.
Офисът е със счупени стъкла. Той се намира в
централната градска част на Пазарджик. На
мястото са изпратени екипи на РУ “Полиция” в
Пазарджик, които са извършили оглед. Няма
констатирана кражба от офиса, само са разби-
ти стъклата на входната врата и на прозорци-
те. Стойността на щетите се изяснява.

Родителите на загиналия в завода в Горни
Лом 26-годишен Михаил Илиев са получили
50% от застраховката “Живот” на сина си.
Това съобщи кметът Илиян Михайлов.

Семейството не е правило погребение,
стана ясно още. Според кмета причината е,
че никой не е предал никакви останки от тя-
лото на младежа на родителите му. “Нямам
информация за това, което се разпространи
по медиите, че бащата на момчето ще съди
държавата, не знам подавал ли е такъв иск”,
коментира още кметът на Горни Лом.

Преди ден от община Чупрене са докара-
ли по 5 кубика дърва на семействата, чиито
близки загинаха при взрива в завода в Горни
Лом. “Сумата от 2500 лв., която по решение
на общинските съветници в Чупрене трябва-
ше да бъде изплатена на семействата на
загиналите работници, е дадена още на 3
октомври”, допълни кметът Михайлов.

Мобилни групи от Агенция “Митници” са задържали пред-
ната нощ около София 10 тона етилов алкохол. Дължимият за
него акциз е над 105 000 лв. Това съобщи пресцентърът на
митниците. За констатираното нарушение ще бъде съставен
акт в двоен размер на дължимия акциз. Камионът и шофьорът
са задържани, а откритият алкохол е иззет, като са взети
проби за лабораторен анализ. Направена е проверка на
камион “Мерцедес Спринтер” със софийска регистрация, ви-
зуално наподобяващ хладилен камион. Оказва се, че е на-
товарен с нелегални десет еднотонни резервоара, пълни със
спирт. Пратката е хваната след анализ на риска.

50% ОТ ЗАСТРАХОВКАТА
Е ПОЛУЧИЛО
СЕМЕЙСТВОТО
НА ЗАГИНАЛ ПРИ ВЗРИВА
В ГОРНИ ЛОМ

Комисията за защита от дискриминация разглежда жал-
ба на жена от Пловдив, чиято дъщеря два пъти не е при-
ета в Медицинския университет в Пловдив.

Момичето е с над 70% увреждане и има право на
прием при облекчени условия по Закона за висшето об-
разование. Според жалбоподателката входящите номера
на кандидат-студентите с увреждане се различават от тези
на останалите кандидати и това говори за дискриминаци-
онна политика от страна на висшето учебно заведение
спрямо правото на всички кандидат-студенти за равен
достъп до висше образование.

При входирането на кандидат-студентските документи
действително се обозначава желанието им да бъдат кла-
сирани по смисъла на закона, даващ им по-облекчени
условия при прием, потвърдиха от ректората на Медицин-
ския университет в Пловдив. Но това в никакъв случай не
касае изпитните работи, те се проверяват по общия ред.
Приемът по чл. 68 ал. 3 се прави по бал на кандидат-
студентите, пожелали да бъдат приети по този начин. Ако
в тази квота местата са запълнени, може да се кандидат-
ства по общия ред. Дъщерята на жалбоподателката е кан-
дидатствала две поредни минали години, това лято не се
е опитала, съобщават от университета.

ПРОВЕРЯВАТ МЕДИЦИНСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ В ПЛОВДИВ
ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ

РАЗБИХА ОФИС НА
ДПС В ПАЗАРДЖИК

МИТНИЧАРИ ЗАДЪРЖАХА
10 ТОНА НЕЛЕГАЛЕН АЛКОХОЛ

Снимка БГНЕС
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Тържествен водосвет за здраве и благоденствие бе отслужен в училище
“Климент Охридски” във варненското село Кичево. То е построено през 1884 г. и

вчера учениците му отпразнуваха 130-годишния му юбилей. В момента в
училището се обучават 70 деца от околните седем села

Близо 3500 деца се раждат с
генетични заболявания годишно
Липсва програма за профилактиката
и лечението им, предупреждава националният
консултант проф. Иво Кременски

О
коло 3500 деца всяка
година се раждат с
генетични заболява-
ния. Това обяви проф.
Иво Кременски, наци-

а ръст на минимал-
ната заплата  с 40
лв. през 2015 г. ще
настоява вицепре-

Увеличава се броят на децата с артритни заболявания
в България. Това съобщи на пресконференция по повод
кампанията „Малките неща имат голямо значение” Роза
Чеглайска, председател на Асоциацията на пациентите с
ревматоиден артрит. Страдащата от него Чеглайска каза,
че хората трябва да знаят колко тежки са всички артритни
заболявания. Човек, който страда от подобно заболяване,
не може да живее сам и около него винаги трябва да има
някой, който да му помага. Според Чеглайска това означа-
ва, че в обществото двама остават без работа. Заболелите
срещат изключителни трудности в ежедневието си, вклю-
чително при хранене и обличане, но въпреки всичко успя-
ват да се справят и да живеят сравнително нормално.

УВЕЛИЧАВА СЕ БРОЯТ
НА МАЛЧУГАНИТЕ С
АРТРИТНИ БОЛЕСТИ

онален здравен консултант по
генетика и консултант към На-
ционалната генетична лабора-
тория.

Едва 1% от генетично бол-
ните деца могат да се повлияят
от скъпоструващото лечение, а
за останалите спасението е про-
филактиката и превенцията,
обясни проф. Кременски.

Според здравния консултант
големият проблем за броя за-
болели деца е липсата на наци-
онална програма за профилак-
тика и лечение на редките и на
генетичните болести, която е
трябвало да стартира още през
2013 година.

“България е единствената
страна в ЕС, която няма такава
програма. Освен това има недо-
стиг на кадри в тази сфера”, каза
още генетикът. По думите му в
България има едва 15 специа-
листи, 8 от които реално практи-
куват.

Липсата на информираност
за възможните последствия пък
е причината за високия процент
на деца, родени с генетични от-
клонения, смята 33-годишната
Анна Николова, майка на 3
деца, едно от които, момче на 6
години, се ражда с рядко гене-
тично заболяване.

В повечето случаи акушер-
гинеколозите информират за
вероятността от генетично забо-
ляване единствено рисковите
групи - момичета под 17 години
и жените над 35, а трябва да се

даде шанс за информираност и
на младите родители, катего-
рична бе Анна Николова.

“Ако знаех, че детето ми е с
такива увреждания, аз щях да
направя рисков аборт. Да гле-
даш детето ти как живее и се
влошава с всеки изминал ден,
без да има шанс да се подобри,
това е много тежко”, каза мла-
дата майка.

Според изследване на Ев-
рокат (Европейски надзор за
вродени аномалии) през по-
следните 20 години е нарас-
нал броят на майките, родили
над 35-годишна възраст. В пе-
риода от 1990 до 2009 г. роди-
телките на над 1 млн. новоро-
дени европейчета са били над
35 години. След 30-ата година
на майката обаче вероятност-
та да се развият генетични ано-

малии в плода се увеличава
пропорционално на възрастта,
а след 35-годишна възраст
шансът бременната да носи ув-
реден плод е в пъти по-висок,
констатирали учените. Т.е. уве-
личава се броят на жените,
поемащи рисковете и последи-

ците на късната бременност.
Другият проблем е ниският

брой млади родилки, които се
подлагат на пренатална диагно-
стика. В резултат на това все
повече млади бременни раждат
деца с генетични аномалии,
предупреждават от Еврокат.

Калфин и Горанов в задочен спор
за минималната заплата

на, поясни той. Калфин не
е склонен да подкрепи и
планираното от управля-
ващата партия данъчно
облекчение за работещи
родители с деца. Това,
което предлагат ГЕРБ, е
символично и без значе-
ние за семействата, под-
черта министърът. Той
обаче е на мнение, че
трябва да се търсят някак-
ви стимули за работещи-
те родители.

Малка е вероятността
да бъде увеличена мини-
малната заплата, даде да
се разбере финансовият
министър Владислав Го-
ранов. “Подобно увеличе-
ние би могло да окаже
натиск върху пазара на
труда”, каза той.

Калфин каза, че все
още няма решение с кол-

ко ще се индекси-
рат пенсиите от
юли 2015 г. Спо-
ред министъра
възрастта за пен-
сия трябва да на-
расне с по-малко
от 4 месеца за ма-
совата трета кате-
гория труд. Той ще
предложи нови
програми в помощ
на хората в пред-

Снимка БГНЕС

Шефът на Изпълнителна-
та агенция “Медицински
одит”  д-р Симеон Василев е
сменен с доц. Златица Пет-
рова, по-твърди здравното
ведомство. Петрова беше
първата шефка на агенция-
та, по-известна като меди-
цинската ДАНС, но през
2012 г. бе освободена от по-
ста. В края на януари 2012
г., по време на първия каби-
нет “Борисов“, тогавашният
здравен министър Стефан
Константинов съобщи, че
директорът на Изпълнител-
ната агенция “Медицински
одит“ доц. д-р Златица Пет-
рова е освободена от длъж-
ност. Проверка на МЗ в аген-
цията тогава показа забавя-
не и неясноти, документи,
които отпадат лесно в съда,
раздаване на допълнително
материално стимулиране не
по установения ред и т.н.

От началото на следващата година болничните
листове ще се подават по електронен път от лекари-
те в НОИ. Това съобщи на сайта си осигурителният
институт. Издадените след 31 декември болнични на
хартиени бланки няма да важат. От 1 декември реги-
стрираните в НОИ лечебни заведения могат да по-
лучават уникални номера на болнични листове от
съответните териториални поделения на института
или онлайн, чрез уеб приложение, достъпно през
интернет страницата. От 1 декември лекарите и ле-
чебните заведения трябва да се регистрират като
потребители на уеб услугите, предоставяни от НОИ,
предупреждават от института. Те ще могат да заявя-
ват и получават уникални номера на болничните он-
лайн, да подават данни, както и да тестват подава-
нето на данни и получаването на справки от елек-
тронния регистър на болничните листове и решени-
ята по обжалването им.

За издаване на болнични листове след 1 януари
2015 г. задължително следва да се използва програ-
мен продукт, разпространяван безплатно от НОИ,
или друг, отговарящ на  изискванията. Получаването
на уникални номера на болнични листове и тяхното
предоставяне на лекарите и ЛКК е задължение на
ръководителите на лечебните заведения, които са
отговорни и за представянето на данните в елек-
тронния регистър на болничните листове.

З
миерът Ивайло Калфин в
разговор с финансовия
министър Владислав Го-
ранов. В момента МРЗ е
340 лева. По повод идея-
та на ГЕРБ да не се уве-
личава въобще минимал-
ната заплата социалният
министър е категоричен:
“Не мисля, че е добро
решение”.

Според вицепремиера
замразяването на пара-
метри в социалния сектор
е вредно и затова той
иска и ръст на максимал-
ния осигурителен доход.
По думите му справедли-
вият вариант за пенсион-
на реформа е по-плавно
и дългосрочно увели-
чаване на пенсионна-
та възраст, отколкото е
предвидено сега.

15 месеца дефлация в
България означава убито
потребление и убита ико-
номика, обясни социални-
ят министър. Според него
трябва да има раздвижва-
не на доходите.  Все още
не сме говорили по бюд-
жета за следващата годи-ВРЪЩАТ

ЗЛАТИЦА
ПЕТРОВА В
МЕДИЦИНСКАТА
ДАНС

ОТ 1 ЯНУАРИ
БОЛНИЧНИТЕ
ЛИСТОВЕ СТАВАТ
ЕЛЕКТРОННИ

пенсионна възраст.
Има хора, които нямат

възможност да се пенси-
онират. Има едни про-
грами, които са “помощ
преди пенсиониране”,
които така са изработе-
ни, с такива критерии, че
много малко хора биха
могли да се включат към
тях, или ще потърся друг
начин, който да помогне
на хората, които са пред
пенсия, на които не им
стигат стаж или възраст
и които нямат възмож-
ност да получат доход,
обясни Ивайло Калфин.
По думите му обаче при
всички случаи ще по-
търси нещо, което да об-
лекчи хората, които са
пред пенсия и не им до-
стига малко, за да изля-
зат в пенсия.
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Всеки пети харчи
неразумно по Коледа
По тази причина от януари
до март домакинствата изпитват
затруднения с плащането
на сметките и вноските по
кредитите, сочи проучване

Н
ад 20% от българи-
те харчат неразум-
но по време на ко-
ледните и нового-
дишните празници.

Заради “отпускането” неряд-
ко през януари домакинства-
та закъсняват или изпитват
затруднения дори с плащане-
то на задължителните сметки
за ток и парно, както и на вно-
ските по кредити. През по-
следните няколко години се
наблюдават проблеми с по-
криване на разходите за ко-
мунални услуги, плащания по
кредити и текущите разходи
на домакинствата през месец
януари, коментира Тихомир
Тошев, изпълнителен дирек-
тор на Кредит център и
www.creditpoint.bg. “Дори да
има и други фактори за това,
основната причина за пове-

чето потребители са именно
зле планираните разходи око-
ло коледните празници. Хора-
та харчат не само повече от
предвиденото от заплатите
си, но и посягат към спестява-
нията”, каза Тошев.

По думите му поради не-
разумното харчене за праз-
ниците годината на тези по-
требители стартира с необхо-
димостта от редица лишения,
за да успеят да погасят
задължителните си разходи.
По този начин лесно се стига
и до забавянето на вноските
по кредити, което води и до
натрупване на допълнителни
задължения от наказателни
лихви. Обикновено финансо-
вите затруднения имат “доми-
но” ефект и продължават и
през февруари и март.

Според проучването на

creditpoint.bg задлъжняването
е характерно за потребители-
те с по-ниски до средни дохо-
ди, които не са свикнали да
следят финансите си. Прогно-
зата на експертите за януари
2015 г. е да има нов ръст в
закъснялото покриване на
задължителни разходи.

“Въпреки наличието на
много безплатни мобилни при-
ложения за лични финанси,
много малък процент от дома-
кинствата у нас имат създаден
този навик - стриктно и редов-
но да проследяват разходите
си, респективно да си правят
бюджет, който да изпълняват”,

коментира Тошев. “Пре-
ди да при-стъпят към по-
купки и резервиране на
ваканции, домакинства-
та трябва да обмислят
внимателно действията
си и да преценят как
това ще се отрази на
следващите няколко ме-
сеца. Изникването на
непредвидени разходи
също не бива да се за-
бравя”, съветва Тошев.

Друг проблем се
явяват коледните бону-
си. По данни на консул-
тантите от creditpoint.bg
от предходни години
близо 10% от работе-
щите, въпреки че очак-
ват бонуси, не ги полу-
чават. Това се отразява
много лошо на финан-

совото им състояние в нача-
лото на новата календарна
година. Онези, които нямат
вписани в трудовите си дого-
вори допълнителни доходи,
да се въздържат от включва-
нето им в бюджета си, преди
реално да са ги получили,
съветват експертите.

По време на сондирането под река
Дунав има скъсана тръба, която трябва
да бъде отстранена, за да се финали-
зира газовата връзка с Румъния. Това
обясни изпълнителният директор на
“Булгартрансгаз” Кирил Темелков след
заседанието на ДКЕВР вчера, предаде
БГНЕС.

Скъсаната тръба не позволявала
изтеглянето на друга тръба, която е
заварена на територията на Румъния и
е готова. Темелков увери, че сондажна-
та апаратура работи и се опитва да
реши този технически въпрос. Когато
той бъде решен, са необходими до две
седмици, за да може обектът да бъден
приключен окончателно. Очаква се
това да стане до края на тази година.
До средата на следващата година се
предвижда да бъде реализирано и
предприето сондирането на резервния
газопровод, коментира Темелков. Той

Скъсана тръба под Дунав бави
газовата връзка с Румъния

уточни, че по него страната ни ще може
да получава и отдава газ с Румъния. С
изключение на техническия проблем
със скъсаната тръба, всички наземни
съоръжения на територията на Българя
и Румъния са изцяло изградени и въве-
дени в експлоатация, посочи дирек-
торът на дружеството.

Освен това стана ясно, че “Булгарт-
рансгаз” е трябвало да плати за
допълнително нагнетяване на газ в
Чирен и ще предложи добавка
задължение към обществото от 1 януа-
ри 2015 г. Темелков поясни, че добав-
ките не дават допълнителни разходи
към цената, а дори напротив - разпре-
делят чрез тях разходите между отдел-
ните пазари. Не очакваме да има пови-
шение на цената за пренос, но структу-
рата на тарифата, която се предлага, е
много по-различна от тази, която е в
момента, каза още Кирил Темелков.

последната седмица десетки
инспектори на Националната
агенция за приходите (НАП)
следят офертите за 8 декември
в интернет, а в дните около
празника ще бъдат проверени
стотици заведения, ресторанти
и хотели в планинските курорти
и областните градове в страна-
та, съобщиха от агенцията.

Ревизорите използват и
компютърната система за
връзка на касовите апарати с
НАП, за да открият рискови
търговци. През тази година
основният подход на проверя-
ващите ще е т. нар. открито
наблюдение - постоянно присъ-
ствие в заведенията на инспек-
тори, чиято роля е да наблюда-

ВВВВВ

Данъчни под прикритие плъзват
заради 8 декември

ват отчитането на приходите и издава-
нето на документи за покупките. От
НАП напомнят, че за плащанията на
туристически пакети за студентския
празник задължително се издава ка-
сова бележка, освен в случаите, кога-
то парите се превеждат по банков път.

“Не измерваме успеха на провер-
ките с броя на съставените актове.
По-важният въпрос е търговците да
отчетат оборота си коректно. Затова
вече следим паричните потоци и ще
изпратим екипи на НАП, които да
наблюдават на място в дните около
8 декември. Съветваме и студентите
да пазят документите за плащане,
защото те са единствената им гаран-
ция за качествена услуга”, каза
заместник-изпълнителният директор
на НАП Галя Димитрова.

агубите на вода
варират от 28 до
82 процента, което
прави средни загу-

рансформаторно масло е източено от рабо-
тещ трансформатор на бул. „Захари Стоя-
нов“ в столичния квартал “Люлин” в поне-
делник след обяд, съобщиха от ЧЕЗ. Вслед-
ствие на кражбата клиенти на компанията
са останали без ток в активното време меж-
ду 17 и 20 часа. Захранването е възстано-
вено с ток от алтернативни места и така е
сведено до минимум времето, в което жите-
лите на квартала са прекарали без елект-
ричество. Работата по подмяна на повреде-
ния трансформатор продължаваше и вчера.

Когато маслото се източи, трансформа-

Загубите на вода достигали 82%
динация на дейностите
по реформата във ВиК
сектора и той ще бъде
ръководен от Радослав
Русев.

Лиляна Павлова съ-
общи още, че в рамките
на следващите шест ме-
сеца ще бъдат направе-
ни предложения за за-
конодателни и функци-
онални промени и за
реформа в структурата
на ДКЕВР, нейните
функции, задължения и
отговорности във връзка

на ВиК сектора е лошо
и трябват огромни инве-
стиции, заяви Павлова.
По нейните думи въз-
можните перспективи за
инвестиции в сектора до
2020 година са малко
над 1 млрд. евро по Опе-
ративна програма “Окол-
на среда” и около 100
млн. лева по Програма-
та за развитие на сел-
ските райони. Тя съобщи,
че ще бъде създаден
специален съвет, който
ще се занимава с коор-

с обособяването на сек-
ция “Води”. Сега регула-
торът основно се за-
нимава със сектор
“Енергетика”, каза ми-
нистърът. Затова след
анализ, включително и
на екип от Световната
банка, е дадена пре-
поръка, която е приета
от правителството, да се
направи функционално
самостоятелно отделяне
в регулатора, на секция,
която да се занимава
само със сектор “Води”.

ЗЗЗЗЗ
би от 67 на сто, а това е
голям процент. Това каза
вчера по време на кон-
ференцията “Предизви-
кателства при изпълне-
нието на обекти по ОП
“Околна среда” и Про-
грамата за развитие на
селските райони ми-
нистърът на регионал-
ното развитие Лиляна
Павлова. Състоянието

Крадци източиха маслото от работещ
трансформатор в София

торът аварира и не може да бъде ремонтиран, а
трябва да се замени с нов, обясни Виктор Станчев,
директор „Експлоатация и поддържане” в ЧЕЗ Раз-
пределение България. При подобни кражби е
възможно да възникнат пожари и да пострадат не-
винни хора. Същевременно съоръжения от този тип
струват между 15 и 20 хил. лв.

ЧЕЗ призовава своите клиенти да подават сиг-
нали за злоупотреби на имейл zaklienta@cez.bg, в
центровете за обслужване на клиенти и на дено-
нощната информационна линия на дружеството
0700 10 010, на цената на един градски разговор
от цялата страна.

ТТТТТ
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промените в Закона за банко-
вата несъстоятелност, които се
отнасят до забрана за прихва-
щанията в КТБ. От левицата
също гласуваха “за” с мотива,
че че това е в полза на държа-
вата. Единодушна подкрепа
срещнаха и другите предложе-
ния за промени в закона, вне-
сени от управляващата коали-
ция, сред които за изплащане-
то на депозитите в банки, обя-
вени в несъстоятелност.

Председателят на комисия-
та Менда Стоянова уточни, че

Бюджетната комисия
прие забраната за
прихващанията в КТБ
Промяната нямало да действа със задна дата, тъй като
банката още не е обявена в несъстоятелност

с преходните и заключителни
разпоредби в Закона за бюд-
жета е прието, че няма да има
промяна в Закона за банкова-
та несъстоятелност със задна
дата, а се регулират отноше-
нията в процес на несъстоятел-
ност, който за КТБ още не е
започнал.

Прихващанията, които са
заявени пред квесторите, ще
бъдат изплатени от масата по
несъстоятелност, която ще се
формира след разпродажбата
на активите на КТБ, уточни
Стоянова.

Депутатите подкрепиха на
второ четене и актуализацията
на Бюджет 2014, която пре-
движда увеличаване на дефи-

цита до 3,7% и теглене на нов
заем до 4,5 млрд. лева.

По време на обсъждането
депутатите разгледаха и пред-
ложението на БСП за взимане
на пари от Управление “Бан-
ково” на БНБ, за да бъдат пла-
тени гарантираните влогове в
КТБ. Румен Гечев мотивира
предложението на левицата с
това, че валутният борд е
свръхгарантиран и средствата
от резерва на БНБ могат да
бъдат използвани в кризисна
ситуация, за да не бъде теглен
нов заем.

Мартин Димитров от Рефор-
маторския блок обаче посочи,
че потенциалният риск е по-
голям, отколкото да се теглят 2

млрд. лева заем. Той припомни
още, че валутното покритие на
борда варира и при спад той
трябва да бъде защитен.

Менда Стоянова посочи, че
използването на резерва на
БНБ е лош сигнал за междуна-
родните пазари и “не е нужно
да отупваме и последния ъгъл
на брашнения чувал”. Предло-
жението на БСП бе отхвърле-
но от мнозинството.

Бюджетната комисия не се
съгласи и с идеята на БСП
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ за редуцира-
не на дефицита от 1,061 млрд.
лева, като се предвиди увели-
чение на приходната част с
337 млн. лева, като 237 млн.
лева ще дойдат от повишени
приходи от ДДС, а 100 млн.
лева - от акцизи. По този на-
чин дефицитът щял да падне
до 2,9%.

Румен Гечев уточни, че око-
ло коледните празници се
очакват повече приходи от
ДДС заради повишената тър-
говска активност. Той посочи,
че е приключил ремонтът в
“Лукойл Нефтохим”, което ще
увеличи приходите от акцизи.

Зам.-министърът на финан-
сите Кирил Ананиев обаче
уточни, че това няма да дове-
де до намаляване на свръхде-
фицита под 3%, а до 3,3%. Той
беше категоричен, че за
първите 10 месеца на година-
та има свръхизпълнение на
ДДС от 113 млн. лева и не е
логично в последните два ме-
сеца да има толкова голям
ръст, какъвто очакват левите.
Приходите от декември се по-
лучават през януари, припом-
ни още той. Така и това пред-
ложение бе отхвърлено.

Активисти на “Проте-
стна мрежа” внесоха сиг-
нал до главния прокурор
Сотир Цацаров срещу
управителя на БНБ Иван
Искров, предаде БГНЕС.
Николай Стайков от ор-
ганизацията заяви, че
това, което се говори в
момента, че единствени-
ят отговорен е подупра-
вителят на БНБ, е правен
абсурд. Има си управител
и той си носи политичес-
ката отговорност. Той

инистърът на регионалното
развитие и благоустройството
Лиляна Павлова се надява
средствата по оперативната
програма “Регионално развитие”
да бъдат отблокирани в края на
януари. Пред журналисти ми-
нистърът заяви, че до края на
ноември България ще изпълни
всички изисквания на ЕК по
програмата. Вече е отправена
покана към екипа на ЕК одито-
ри да направят преглед на това
дали са изпълнени всички
условия, за да може средствата
по програмата да бъдат отбло-
кирани. Надяваме се да полу-
чим тяхната подкрепа и в края
на януари - първата възможна

Внесоха сигнал до главния прокурор
срещу Иван Искров

носи и отговорността за
банковата стабилност,
коментира Стайков. При-
зоваваме да бъде търсе-
на отговорност на Иван
Искров по служба, поли-
тическа и всякаква дру-
га, каза той. По думите
му, за фалита на
четвъртата по големина
банка трябва да бъде
потърсена ясна отговор-
ност. Той заяви, че очак-
ва реакция от Сотир Ца-
царов.

ПАРИТЕ ПО „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
МОЖЕЛО ДА БЪДАТ ПУСНАТИ
ДО КРАЯ НА ЯНУАРИ

ЕК удължи държавната помощ за ПИБ до края на май 2016 г.
то изтича на 28 ноември. България по-
даде заявление за удължаване на сро-
ка на държавния депозит с максимум 18
месеца, който вече ще е в размер на
900 млн. лева. Част от депозита ще бъде
изплатена в рамките на 12 месеца.

Съгласно плана за преструктуриране
ПИБ поема ангажимент да върне помощ-
та за ликвидност на определени дати.

За да се ограничат отрицателните
последствия за конкуренцията от по-
мощта, България ще наложи няколко
ограничения на банката по време на
периода на преструктуриране - ПИБ
няма да може да изплаща дивиденти,
да използва агресивни търговски прак-
тики, да придобива предприятия и др.

Припомняме, че масовото теглене
на депозити от ПИБ бе предизвикано
от съобщения в електронни медии. ПИБ
изплати значителни суми, но затвори
врати на 27 юни, петък. Благодарение
на държавната помощ банката отвори
отново още в понеделник, 30 юни.

МММММ
дата, средствата да бъдат
отблокирани, заяви Павлова
вчера.

Отблокираните средства по
оперативната програма “Околна
среда” вече се възстановяват от
ЕК в нормален режим, съобщи
министърът на околната среда и
водите Ивелина Василева. По
информация от ЕК първият
транш от средствата възлиза на
166 млн. евро по Кохезионния
фонд и 74 млн. евро по Европей-
ския фонд за регионално разви-
тие. Тя заяви, че са мобилизира-
ни усилия за бързо разплащане,
с което да се намалят очаквани-
ята от загуба на средства до
края на годината.

Сотир Цацаров

Д
епутатите от времен-
ната парламентарна
комисия по бюджет
и финанси едино-
душно подкрепиха

Европейската комисия (ЕК) разре-
ши на България да удължи до 28 май
2016 г. предоставената в края на юни
държавна помощ за Първа инвестици-
онна банка (ПИБ). На банката ще бъде
назначен надзорник, който ще наблю-
дава изпълнението на одобрения от
Брюксел план за преструктуриране и
ще представя редовни доклади на ЕК.

Според Брюксел с удължаването на
държавната помощ за ПИБ ще се га-
рантира, че банката ще продължи да
бъде жизнеспособна в дългосрочен
план, без да се нарушава неоправдано
конкуренцията на вътрешния пазар.

Припомняме, че държавата отпусна
ликвидна подкрепа от 1,2 млрд. лв. на
ПИБ под формата на държавен депозит
в края на юни, след като вложители ма-
сово започнаха да теглят спестяванията
си. Подкрепата бе одобрена от ЕК същия
ден. Поради ограничения, свързани с
държавния бюджет, този депозит беше
с краткосрочен падеж от 5 месеца, кой-
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кратки

Не стихват протестите в Мексико,
провокирани от изчезването на 43

студенти, които са в неизвестност
от два месеца. Над 300 демонстранти

окупираха за четири часа сграда на
министерството на правосъдието.

Протестите срещу бездействието на
властите по случая продължават

вече пети ден

Най-малко 10 души загинаха при
срутването на 8-етажен жилищен блок
в един от бедните квартали на Кайро,
където според спасителните екипи при

строителството не са спазвани
основни изисквания. Под развалините на

сградата все още има блокирани 15
души и затова спасителите не

изключват вероятността броят на
жертвите да нарасне

Париж отлага
доставката
на „Мистрал”

Франция отлага “до ново на-
реждане” предаването на първия
от двата вертолетоносача “Ми-
страл”, които са поръчани от
Русия. Предаването им щяло да
зависи от разрешаването на
украинската криза. Президентът
Оланд “смята, че сегашната си-
туация в Източна Украйна все
още не позволява корабът да
бъде предаден и предаването се
отлага до ново нареждане.

Снаряд удари
автобус в Донецк

Общинският съвет в Донецк
съобщи, че осем души са били
ранени и двама са загинали в
резултат на снаряда, който уда-
ри пътнически автобус в града.
“Във вторник сутринта в Куйби-
шевския район снаряд е ударил
автобус. Двама души са загина-
ли, има и ранени”, заяви кметът
на града Игор Мартинов.

Нов случай
на ебола в Мали

Нов случай на ебола бе
потвърден от властите в Мали,
с което общият брой на заболе-
лите в западноафриканската
страна достигна осем души. Пра-
вителството не съобщи подроб-
ности за новия случай или за
това как човекът се е заразил. В
събота в страната бе регистри-
ран друг пациент с ебола.

Земан разкритикува
US-бирата

Президентът на Чехия Ми-
лош Земан похвали чешката
бира като най-добрата в света,
а американската нарече “мръсна
вода”. Това Земан стори в ка-
захската столица Астана на
казахско-чешки бизнесфорум.
Казахстанският президент Нур-
султан Назърбаев отбеляза с
усмивка, че лично той най харе-
сва немска бира. Земан обаче
отсече: “Чешката е по-добра!”.

Папа Франциск пристигна в Страсбург, където посети Европейския парламент, а след това и Съвета на
Европа. Главата на Римокатолическата църква произнесе тържествени речи в двете европейски институции.

Визитата му продължи само 4 часа и е най-краткото посещение на римски папа в чужбина и първото в
Страсбург след визитата на Йоан Павел Втори през 1988-а

Снимки БГНЕС

Поевтиняването на петрола струва
над 100 млрд. долара на Русия, докато
наложените от Запада санкции срещу
Москва й носят загуби от около 40 млрд.
долара за година, заяви руският фи-
нансов министър Антон Силуанов, ци-
тиран от Би Би Си.

Силуанов направи коментарите си
в Москва на международен финансово-
икономически форум. Според информа-
ции от Москва Русия може да намали
добива си на петрол с 300 000 барела
дневно в опит за подпомагане на це-
ната на черното злато. Тази седмица
във Виена ще се съберат представите-
ли на страните от ОПЕК, за да обсъдят
цените на петрола.

Владимир Путин направи оценката,
че за Русия последствията от санкции-
те, падането на цените на петрола и
обезценяването на рублата могат да
бъдат катастрофални, но допълни, че
те носят верижен ефект и върху други
страни.

“Съвременният свят е взаим-
нобвързан. И няма гаранции, че санкци-
ите, падането на цените на петрола и
обезценяването на националната валу-

Асамблеята на Френска
Полинезия иска от правител-
ството на Франция компенса-
ция за щетите, нанесени от
провеждането на ядрени из-
питания. Консервативната
партия на Полинезия оценява
причинените щети на околна-
та среда на 930 млн. долара.
По данни на парламентарния
комитет от 1966 до 1996 г.
Франция е провела 210 ядре-
ни опита на територията на
Френска Полинезия, което се
е отразило пагубно върху ре-
гиона.

През 2013 г. френското ми-
нистерство на отбраната раз-

кандалното изказване направи президентът на Тур-
ция Реджеп Ердоган. Пред женската организация
Кадем той заяви, че мъжете и жените на са равни.

Според Ердоган биологичните разлики между
жените и мъжете означават, че те не могат да
изпълняват едни и същи функции в живота. Държав-
ният глава допълни, че бременните и кърмещите
жени няма как да могат да работят при същите
условия като мъжете. Пред аудиторията той
допълни, че мястото на жените в обществото е
майчинството и атакува турските феминистки с
твърдение, че отхвърлят идеята за майчинство.

Ердоган все пак спомена чудовищното отно-
шение спрямо жените в страната му и го опреде-
ли като неислямско. В Турция всеки ден поне една
жена умира от ръцете на съпруга си или от близък
на семейството.

Мъжете и жените не са
равни, обяви Ердоган

ПОЛИНЕЗИЯ ИСКА $1 МЛРД.
ОТ ФРАНЦИЯ ЗА ЯДРЕНИТЕ
ОПИТИ ОТ МИНАЛИЯ ВЕК

секрети част от документация,
от която става видно, че ниво-
то на радиация на Таити и
други острови и атоли във
Френска Полинезия вследст-
вие ядрените опити е с 500
пъти повече от допустимото.

Освен исканите 930 млн.
комитетът към Асамблеята на
Френска Полинезия иска
допълнителни 132 млн. дола-
ра за продължаващата френ-
ска окупация на атолите Му-
руроа и Фангатауфа, които
трябваше да бъдат предадени
на Полинезия съгласно закон,
гласуван през януари 2012 г.
от Сената на Франция.

ССССССС

Евтиният петрол
е опасен за Русия
Москва призна, че цената на барела й пречи повече от санкциите

та ще донесе негативни последици само
за нас”, заяви руският президент в ин-
тервю за ТАСС в неделя, 23 ноември.

ЕС и САЩ наложиха санкции срещу
Русия след анексирането на Крим и за-
ради предполагаемото участие на
Кремъл в събитията в Източна Украй-
на. Един от членовете на ОПЕК може
да вземе решение за намаляване про-
изводството на петрол в името на под-
крепа на цените на черното злато. Су-
ровият петрол марка “Брент” в момента
се търгува по 80,25 долара на барел,
по-евтино с 11 цента, докато лекият
суров петрол падна с 10 цента и до-
стигна цена от 76,41 долара. Иран,
Либия и Венецуела призоваха члено-
вете на ОПЕК да подкрепят цените с
намаляване производството на петрол.
Кувейт, обаче, застъпва позицията, че
намаляване на производството е мал-
ко вероятно.

Цената на петрола пада от лятото
със сериозни темпове, частично в ре-
зултат на бума на американско произ-
водство на шистов петрол и по-ниското
търсене в Европа и Азия. Цената на
“Брент”-а спадна с близо една трета и

на 14 ноември достигна до 76,76 дола-
ра за барел. Според Даниел Бат от
“Лупус алфа инвестмънт”, ако няма спад
в производството, пазарът ще постави
под въпрос доверието в ОПЕК и него-
вото влияние на световните петролни
пазари. Саудитска Арабия, която е най-
големият производител на петрол в
рамките на ОПЕК, изпраща противоре-
чащи си послания за възможно нама-
ляване на производството. Оливие
Якоб, който е анализатор в “Петромакс”,
каза, че Рияд може би е повлиян от
резултатите от преговорите за иран-
ската ядрена програма в понеделник
във Виена, на които беше решено да
бъдат продължени до идното лято.

Миналата седмица руският ми-
нистър на енергетиката Александър
Новак заяви, че Москва обмисля съкра-
щаване на производството на петрол,
но мярката трябва да бъде договорена.

Рублата поевтиня спрямо долара с
30% от началото на годината. Руската
централна банка е похарчила милиар-
ди в опит да подкрепи рублата, но по-
рано през ноември уточни, че може да
ограничи намесата си в тази посока.

Снимка ПРЕСФОТО/БТА
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Пътешествие до
имението на Пушкин

Френският външен
министър Лоран Фабиюс
заяви, че изразеният от
Украйна стремеж да вле-
зе в НАТО звучи пробле-
матично. В интервю пред
радио Франс Ентер френ-
ският първи дипломат за-
яви, че “има въпроси към
двете страни, т.е. и към
Русия, и към Украйна”.

“Що се отнася до Ру-

Темата за Великата отечествена
война ще изчезне от украинските учеб-
ници по история. Това съобщи дирек-
торът на Института за национална па-
мет на Украйна Владимир Вятович.

Според Вятович от учебните мате-
риали и пособия трябва да бъдат пре-

От Сиатъл и Чикаго до Ню
Йорк и Лос Анджелис хиляди
американци излязоха по улици-
те след решението на съдебно
жури да признае за невинен
белия полицай, застрелял през
август в гр. Фъргюсън, щата Ми-
сури, тъмнокож тийнейджър, хва-
нат да краде цигари, предадоха
световнте агенции. Сгради и ав-
томобили бяха подпалени във
Фъргюсън, щата Мисури. Проте-
стите прераснаха в насилие, пре-
даде Асошиейтед прес.

Протестиращи изпочупиха
прозорци на полицейски коли и
сгради, няколко от които бяха
плячкосани и подпалени. Поли-
цията се опита да разпръсне
тълпата със сълзотворен газ, а
сцените напомняха размирици-
те, избухнали след смъртоносна-
та стрелба на 9 август.

Насилието, пламнало в това
предградие на Сейнт Луис след
огласяване на решението на
съдебните заседатели, че бели-
ят полицай Дарън Уилсън няма
да бъде подведен под отговор-
ност за смъртта на 18-годишния
Майкъл Браун, бързо придоби
разрушителен характер - опожа-
рени бяха склад, три магазина,
пицария и много други обекти.
Пристигналите пожарникари не
са могли да си свършат работа-
та, защото се е стреляло.

Началникът на полицията в
Сейнт Луис Джон Белмар съоб-
щи, че са били подпалени най-
малко 12 магазина и две патрул-
ки, а той лично чул към 150 из-
стрела през нощта. Според него
сегашните размирици са може
би по-сериозни от най-тежките
моменти при протестите през
август. Белмар каза, че полици-
ята не е произвела нито един

Петдесет и четири процента от американците не
одобряват външната политика на президента на САЩ
Барак Обама, показват данните от проучване на обще-
ственото мнение, осъществено от Си Ен Ен, предаде
ТАСС. Американците са недоволни по-специално как
Обама реагира на заплахата на тероризма. Приблизи-
телно половината от жителите на САЩ смятат, че екст-
ремистката групировка “Ислямска държава” представля-
ва сериозна заплаха за САЩ. Едва около 60% са на
мнение, че САЩ в крайна сметка ще успеят да извоюват
победа над бойците на “Ислямска държава”. Повечето
американци продължават да имат негативно отношение
към идеята за изпращане на американски войски в Близ-
кия изток за борба срещу “Ислямска държава”.

Бившият премиер на Португалия Жозе Сократиш
ще остане в ареста. Той е заподозрян в корупция и
данъчни измами. След предварително изслушване пор-
тугалски съдия реши, че полицията е представила до-
статъчно доказателства, за да бъде задържан Сокра-
тиш по подозрения за злоупотреби.

Съгласно законите на страната сега прокуратурата
следва да извърши допълнително разследване, преди
да бъдат повдигнати официално обвинения на бившия
премиер. Това може да отнеме над 6 месеца. След това
съдия ще постанови дали Сократиш да бъде съден.

Жозе Сократиш, премиер на Португалия от 2005 до
2011 г., беше задържан от полицията късно в петък и
оттогава е в затвора. Арестът му шокира страната. Ад-
вокатът на бившия министър-председател заяви, че
клиентът му смята решението за “несправедливо и не-
оправдано” и ще го обжалва.

Махат Великата отечествена от украинските учебници
махнати всички “последствия от съвет-
ската пропаганда и преди всичко митът
за Великата отечествена война”.

“За нас Втората световна война за-
почна на 1 септември 1939 г. и ние няма-
ме правото да я поставяме наред с Вели-
ката отечествена - тя е била много по-

страшна и трагична”, казва още Вятович.
Понятието Велика отечествена вой-

на е било премахвано вече от украин-
ските учебници по времето на управле-
ние на президента Юшченко. При Яну-
кович обаче понятието отново е въве-
дено в учебната програма на училища-

та и университетите.
Тази пролет Киев отрече и Георги-

евската лента като символ на Деня на
победата. Лентичките бяха заменени от
английския символ червен мак, носен в
памет на жертвите на Първата светов-
на война.

Сократиш остава
в ареста

АМЕРИКАНЦИТЕ НЕ
ОДОБРЯВАТ ВЪНШНАТА
ПОЛИТИКА НА ОБАМА

Стремежът на Киев към НАТО бил проблематичен
сия, ние виждаме или
пряко присъствие (в Из-
точна Украйна), или кос-
вено - чрез сепаратисти-
те. Това е недопустимо.
Аз обаче не зная дали
през последните дни сте
обърнали внимание на
изявленията на украин-
ската страна, които са
много проблематични.
Когато украинската стра-

на говори, че няма да
плаща пенсии на хората
в източната част на стра-
ната, или когато новото
правителство говори, че
сегашната му цел е при-
съединяване към НАТО,
това представлява сери-
озни проблеми”, подчер-
та Лоран Фабиюс.

Миналата седмица
участници в бъдещата

коалиция в Държавната
Рада постановиха в коа-
лиционното споразуме-
ние, че Украйна ще се
откаже от извънблоковия
си статут и ще поднови
интеграцията в НАТО.
Това споразумение ще
бъде подписано на 27
ноември на първото за-
седание на Върховната
Рада.

Протестите в САЩ
прераснаха в насилие
Страната е обхваната от безредици
заради оправдания полицай

изстрел по време на нощните
протести. Най-малко 29 души са
арестувани, каза шефът на поли-
цията, цитиран от Ройтерс.

Губернаторът на щата Мису-
ри Джей Никсън нареди във
Фъргюсън да се изпратят
допълнителни сили на Нацио-
налната гвардия, съобщи ТАСС,
позовавайки се на губернатор-
ската канцелария. Национална-
та гвардия на САЩ, която
изпълнява на практика функция-
та на резерв на въоръжените
сили, бива мобилизирана при
извънредни обстоятелства като
стихийни бедствия или масови
безредици. През август сили на
гвардията вече бяха пратени за
няколко дни във Фъргюсън, при-
помня ТАСС.

Съдебните заседатели три
месеца обсъждаха решението си.
В понеделник вечерта проку-
рорът на окръг Сейнт Луис обя-
ви, че полицаят няма да бъде
съден, както очакваше цветно-
кожата общност.

“Задължението на съдебните
заседатели е да отделят фактите
от фикцията”, заяви пред журна-
листи прокурор Робърт Маккалък.
Заседателите заключиха, че
няма достатъчно основания да се
предприемат съдебни действия
срещу Уилсън, добави той, цити-
ран от Франс прес.

Въпреки призивите на прези-
дента Барак Обама и семейство-
то на Майкъл Браун хората да
запазят спокойствие, а полиция-
та да прояви сдържаност, гневни
протестиращи скандираха във
Фъргюсън: “Щом няма правосъ-
дие, няма да има и мир”.

Хиляди хора, протестиращи
срещу “отказа от правосъдие”, се
събраха и на много други места

в САЩ, като площад “Таймс ску-
ер” в Ню Йорк. Във Вашингтон
множеството, събрало се пред
Белия дом, носеше плакати, на
които пишеше: “Справедливост
за Майк Браун”, и скандираше
“Горе ръцете, не стреляйте”. На
други плакати се четеше: “Спре-

те расисткия терор на полиция-
та” и “Животът на чернокожите
също струва нещо”.

Протести имаше и в Бостън,
Филаделфия, Денвър, Сиатъл,
Чикаго и Солт Лейк Сити. В Ок-
ланд, Калифорния, около 2000
души, според телевизия Си Би

Ес, са блокирали автомагистра-
ла, което според в. “Сан Фран-
сиско кроникълс” е довело до
множество арести. В Лос Анд-
желис протестиращи безуспеш-
но се опитали да блокират ма-
гистрала, но били спрени от по-
лицията.

Снимка БГНЕС
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Татяна ЗАМАХИНА

В Думата цареше поч-
ти пълно единодушие.
Министърът на външните
работи на Русия Сергей
Лавров представяше на
“Правителственият час”
приоритетите на външна-
та политика на Русия и
сред депутатите нямаше
несъгласни. Цялото вни-
мание беше насочено
към последствията от ук-
раинската криза за меж-
дународната обстановка
и конкретно за Русия.
Лавров направо заяви, че
кризата е следствие от
политиката на САЩ и
даде да се разбере, че
опитите да се прехвърли
вината върху Русия няма
да минат.

Председателят на Ду-
мата Сергей Наришкин
увери министъра, че де-
путатите изцяло подкре-
пят курса на външното
министерство. Така че, за
разлика от другите пра-
вителствени чиновници,
идващи в Думата, на Ла-
вров никой не се проти-
вопостави. Имаше само
една съществена забе-

воли незабавно да се
започне изтеглянето на
тежките въоръжения на
съгласувани дистанции и
от двете страни и след
това да се разположат
между ЛНР и ДНР, от
една страна, и киевската
армия, от друга страна,
наблюдатели на ОССЕ.
Това ще позволи да се
постигне наистина стаби-
лен режим на прекратя-
ване на огъня”. Ми-
нистърът призова Запада
да стимулира този про-
цес, “а не да се стреми
безогледно да подкрепя
всичко, което прави пар-
тията на войната в Киев,
затваряйки очи пред гру-
бите нарушения на чо-
вешките права, открове-
ното беззаконие и воен-
ните престъпления”. В
САЩ според оценката му
пък се опитват да пре-
хвърлят вината за укра-
инската криза върху на-
шата страна.

Депутатите припомни-

една трета - на 550 000 души.
Повече от 40 на сто от това
население са чужденци. Око-
ло 150 000 души, които са
граждани на трите съседни
държави Германия, Франция и
Белгия, междувременно заемат
около 40 на сто от работните
места в страната. Основен, но
не и единствен, източник за
богатството на Люксембург са
неговите банки и финансови
фондове. Но още по времето,
когато сегашният председател
на ЕК Жан-Клод Юнкер беше
министър-председател и фи-
нансов министър на Люксем-
бург, страната започна да раз-
вива и други области и така се
профилира като център за вис-
ши технологии, най-вече в об-
ластта на биомедицината.

Настаняването на световни
компании като интернет-кон-
церна Амазон в Люксембург се
свързва с данъчната политика
на Великото херцогство в ми-
налото, и по-специално с мно-
жеството данъчни облекчения
за фирмите. Междувременно
това се промени, откакто през
2013 г. Европейската комисия
започна масирани проверки за
евентуални нередности в обла-
гането на големите компании
по т. нар. модел “Tax Rulings”.

Още преди последните раз-
крития за тайни договорки
между правителството на Люк-
сембург и 343 големи между-
народни компании за това как
последните да пестят данъци,
херцогството се слави като
данъчен рай в Европа. Вярно
е, че страната печели много и
от парите на чужди лица и
фирми, които предпочитат да
ги държат “на тъмно” в Люк-
сембург. Но успеха си на фи-
нансов център страната дължи

„Чужда вина
не поемаме”
Сергей Лавров
разказа за
главните
вектори
на руската
външна
политика

лежка от Елена Сенато-
рова от “Единна Русия”.
“За никой не е тайна, че
в отношенията с Украйна
за последните двадесет
години беше направена
грешка. Общуваха само с
елита, залагаха на разви-
тието на бизнеса, докато
подкрепа за онези, които
искаха близост с Русия,
които се смятаха за част
от руския свят, така и ня-
маше - каза тя. - В същото
време чужди нам сили,
без да жалят средства за
възраждане на национа-
лизма, обработваха укра-
инската младеж. Сега ще
е необходимо много вре-
ме, за да се променят
възгледите на населени-
ето”. Лавров не скри, че
вниманието към Украйна
след разпадането на
СССР е било недоста-
тъчно. “Можеше по-актив-
но да се отстояват права-
та на руснаците - призна
той. - Но никой и през ум
не му минаваше, че на
украинската политическа
сцена ще надделеят ра-
дикалите и неонацистите”.

И сега се налага да
сърбаме кашата. Като
най-спешна стъпка Моск-
ва, по думите на външния
министър, призовава да
се установят стабилни
контакти между Киев и

представителите на Дон-
бас, за да се намерят
взаимноприемливи дого-
ворености.

Той заяви, че женев-
ският формат на прегово-
рите (Русия, ЕС, САЩ и
Украйна), които украин-
ският премиер Арсений
Яценюк определи като
“един от ключовите фор-
мати”, са “минал етап”.
Този формат, по думите
на министъра, е бил по-
лезен, докато не е имало
пряк контакт между Киев
и представителите на
Донбас.

Затова Русия ще
продължи да настоява, че
в основата на урегулира-
нето в Украйна трябва да
се запазят минските до-
говорености, подчерта
Лавров. Въпреки че те до
голяма степен, както при-
зна министърът, не се
спазват, споразуменията
запазват значението си.
В тях присъства целият
набор от необходимите
стъпки за деескалация на
конфликта в Украйна.
“Сега върви и, надявам
се, всеки момент ще при-
ключи процесът на окон-
чателното съгласуване
на линията на разедине-
нието - каза той, отгова-
ряйки на депутатски
въпроси. - Това ще поз-

ха на министъра за по-
стоянно повтарящото се
изказване на президента
на САЩ Барак Обама,
поставил Русия в една
редица с терористичната
групировка “Ислямска
държава” и епидемията
от ебола. Лавров на свой
ред съобщи, че държав-
ният секретар Джон Кери
го е посъветвал да не
обръща внимание на из-
казванията на американ-
ския лидер. Министърът,
по собственото му при-
знание, бил учуден от
това. Вашингтон, по думи-
те на Лавров, подхожда
“потребителски” към вза-
имодействието с партнь-
орите си: “Там, където ми
трябвате, вие, моля ви,
продължавайте да ми
помагате, а там, където
искам да ви накажа, ме
слушайте”. Това е “несо-
лидно за голяма, мощна,
велика държава”, оцени
Лавров. Русия, за разли-
ка от САЩ, е готова да

сътрудничи с Вашингтон
не според принципа къде
е по-изгодно, а там, къде-
то интересите съвпадат,
подчерта министърът.

“Срамно” поведение
той нарече и практиката
на САЩ да натискат стра-
ните с настояване да под-
крепят санкциите срещу
Русия. И въпреки че раз-
ногласията между Русия и
Запада имат обективен
характер, Русия, по думи-
те на Лавров, все пак е
готова да търси компро-
миси на основата на рав-
ноправието и без шантаж
и диктат. В частност, ал-
тернатива на отношения-
та с Евросъюза просто
няма - за Русия той е ес-
тественият търговско-ико-
номически партньор, уве-
ри министърът. Отношени-
ята на Русия с азиатските
страни, които напоследък
забележимо се активизи-
раха, също не са алтер-
натива на връзките със
Запада, подчерта Лавров.

страна в Европа, която да е
претърпяла по-големи иконо-
мически и демографски про-
мени от Люксембург през ми-
налия век. От предимно земе-
делска страна, тя се превърна
най-напред в център на сто-
манодобивната промишленост,
а от 60-те години на ХХ век
насам постепенно осъществи
и още по-голяма метаморфоза
- наложи се като един от най-

важните европейски финансо-
ви центрове.

Цифрите говорят сами за
себе си: с БВП от 66 700 евро
на глава от населението, Люк-
сембург оглавява таблицата на
най-благоденстващите страни
в Европа, по данни на Евро-
стат. След нея се нарежда Ав-
стрия, но с доста по-слаб ре-
зултат - 32 300 евро. В тази
класация Германия заема едва
седмото място с 30 800 евро
БВП на човек от населението.

За сравнително кратко вре-
ме Люксембург претърпя дъл-
боки промени. През последни-
те 20 години населението на
страната е нараснало с почти

най-вече на факта, че тя вина-
ги е била първенец в иноваци-
ите и е успявала да приложи
най-новите международни пра-
вила за финансовите пазари, и
то по-бързо от всички остана-
ли. Началото на тази политика
е поставено още преди поло-
вин век, когато в Люксембург
започнаха да се появяват
първите инвестиционни фондо-
ве. Страната продължава тази
политика и до днес с все по-
нови и по-сложни съвременни
финансови инструменти, които
привличат нови и нови вложи-
тели.

От 2006 година насам об-
щият обем на капиталите в
общо около 10 000 финансови
фонда в Люксембург се е уве-
личил от 1,85 трилиона евро
на повече от 3 трилиона евро.
Това превръща Люксембург
във втори по големина свето-
вен център за инвестиционно
банкиране след САЩ. В бран-
ша са заети общо 27 000 души
в Люксембург, в страната ра-
ботят и 141 банки, включител-
но 37 германски. Великото хер-
цогство управлява също и го-
лям обем частни капитали на
богати клиенти от чужбина -
около 300 милиарда евро.

От 2015 година Люксембург
ще се присъедини към автома-
тизираната система на ЕС за
обмен на информация между
данъчните власти на страните
членки на общността. Преди
време настоящият финансов
министър на страната Пиер
Грамена беше заявил, че
страната му иска “да отхвърли
имиджа си на черна овца”.
Тогава все още нищо не се
знаеше за аферата с данъчни-
те “сделки” на правителството
в Люксембург.

СС няколко стъпки към истин-
ско благоденствие: от земеде-
лие към стоманодобив и от ме-
талургичен към банков и фи-
нансов център. Тези метамор-
фози претърпя Люксембург по
пътя си към богатството и
блясъка.

Любимият лозунг на люк-
сембургчани гласи: “Искаме
да си останем каквито сме!”
Всъщност обаче няма друга

Как Люксембург позлати своето бъдещеКак Люксембург позлати своето бъдещеКак Люксембург позлати своето бъдещеКак Люксембург позлати своето бъдещеКак Люксембург позлати своето бъдеще
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АНГЕЛ НАЙДЕНОВ:

Промени на върха на
партията не са достатъчни
Трябва да се освободим от комплекса, че участието на
левицата във властта винаги води до катастрофа за
партията, заяви депутатът от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ

Интервю на Юлия КУЛИНСКА

АНГЕЛ НАЙДЕНОВ е роден в Кърджали. По професия
е инженер-навигатор от Висшето военноморско
училище “Н.Й. Вапцаров” във Варна. Бил е кмет на
Димитровград и областен управител на Хасково.
Специалист по проблемите на държавното управле-
ние, местното самоуправление, отбраната и нацио-
налната сигурност. Член на НС на БСП. Министър
на отбраната в кабинета на Пламен Орешарски.
Найденов е депутат в 37-то, 38-то, 39-то, 40-то,
41-то, 42-то и 43-то Народно събрание. Зам.-предсе-
дател на ПГ на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ.
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 Г-н Найденов, на по-
следния пленум на БСП бяха
направени промени в
Изпълнителното бюро на
партията. Вече не сте член
на ръководството й. Обиди
ли ви това?

- Не, не съм обиден. В ня-
каква степен се лаская от
мисълта, че смяната ми е знак
за радикална промяна. Но
промените в ИБ, които бяха
направени, очевидно не мо-
гат да бъдат поставени под
общ знаменател. Няма как да
приема себе си като част от
поколенческата битка за смя-
на на хората с дълъг престой
в ръководството на БСП. Там
продължават да бъдат хора,
които са с доста по-голям
“стаж”. Не мога да приема и
като аргумент недобрия ре-
зултат от изборите, защото
много кандидати за народни
представители имат доста
по-лоши резултати от моите
в моя избирателен район.
Очевидно е, че в случая изи-
гра роля различието, което
имах с ръководството на
БСП както по повод подава-
нето на оставка на кабинета
“Орешарски”, така и към ня-
кои негови политики. Аз бях
против това да се случи. Раз-
бира се, вън от всякакво
съмнение е, че председате-
лят на левицата е в правото
да си избира екип и хората,
с които иска да работи. Но
ако питате дали промените
на върха в партията са до-
статъчни и радикални, отго-
ворът ми е категорично не.

Обновлението на БСП
трябва да включва много по-

вече промени, отколкото
само това на лицата в ръко-
водството. Обновлението е
промяна на поведението ни,
на отношението ни към случ-
ващото се в страната. Нужно
ни е и обновление в езика
на посланията, защото хора-
та не разбраха достатъчно
добре това, което свърши
кабинетът “Орешарски”, а
предизборните ни обещания
май не стигнаха до тях.

 Какво според вас
трябва да се промени в
БСП, за да си върне тя до-
верието на хората?

- Това е дълъг разговор.
При всички случаи ние тряб-
ва да се обърнем и да прове-
дем задълбочен и искрен
разговор с партийните чле-
нове, и то не в рамките на
предизборна кампания, къде-
то акцентът е друг. Мисля си,
че БСП греши, като измества
фокуса на своята политика от
младите, активните, високо-
образованите хора към основ-
ната част от нашите партий-

ни членове, които са вече на
значителна възраст. На по-
следните избори стана ясно,
че БСП не успява да убеди
избирателите, че формирай-
ки определени политики, те
наистина са такива, а не откъ-
слечни и половинчати реше-
ния на даден проблем. Това
може лесно да го видим по
отношение на всички социал-
ни стъпки, които бяха напра-
вени, включително и по вре-
ме на нашето управление. Те
не бяха възприети като една
цялостна политика.

Трябва да признаем, че не
сме достатъчно ефективни, не
сме привлекателни, не сме
атрактивни. Според мен е
нужно да се мине през чест-
на и обективна оценка на ор-
ганизационното състояние на
БСП, на начина, по който
функционират и основните, и
общинските организации.
Трябва да погледнем открито
взаимоотношенията, които са
създадени в тях, да излезем
от закостенялостта и затворе-
ността на много от тях. Разби-
ра се, най-вече е нужно да се
преодолее различието, кои-
то съществува между ръко-
водството и една значителна
част от партийните членове в
отношението към един или
друг проблем на населените
места и общините.

Левицата трябва да пре-
одолее нагласата, че всичко,
което трябва да бъде реше-
но, е проблем единствено на
ръководството. Факт е, че
една значителна част от ор-
ганизациите са сведени до
културно-просветни дружест-
ва. Те трудно могат да бъдат
охарактеризирани като поли-
тически структури. Задължи-
телно трябва да се освобо-

дим от комплекса и битува-
щото сега мнение, че участи-
ето на БСП в управлението
винаги води до катастрофа за
партията. Какво означава
това - да не участваме във
властта никога, така ли? Ре-
зонен е въпросът защо съще-
ствуваме тогава като партия
и защо афишираме призиви-
те си за победа? Защо пи-
шем своите прекрасни пре-
дизборни документи? Какъв
е смисълът от всичко това,
след като нямаме инструмент
да ги осъществим...

Освен всичко останало,
имаме с ръководството раз-
минаване и за идеологичес-
кото бъдеще на БСП. Ние
вече не говорим за левица-
та като за партия от социал-
демократически тип и
вървим в посока на друг
неин образ за хората.

 Изразихте мнение, че
БСП е трябвало да участва
заедно с ГЕРБ и АБВ в широ-
ка управленска коалиция,
което предизвиква спорове.

- Да, така е. Това беше
основното и различното с
ръководството на БСП. Мое-
то дълбоко убеждение е, че
партията трябваше да уча-
ства в този кабинет. И съм
убеден, че много от моите
другари мислят така, макар
че донякъде останах сам, ко-
гато това се обсъждаше в
ръководството.

Трябва да си даваме
сметка, че създаването на
кабинет само по себе си е
някакъв успех. Не крия, че
съм привърженик на разби-
рането, че избори до дупка
е неработеща формула за
властта. Разглеждам този
вариант при невъзможност
да се състави правителство
като пагубен за държавата,
за икономиката и най-вече
за хората. В този смисъл уси-
лията да се постигне спора-
зумение между различни
формации с различни цели
за решаване на проблемите
в държавата бяха абсолютно
оправдани. Иска ми се те да
да бъдат част и от характе-
ристиката на новия парла-
мент - усилия, насочени към
постигане на съгласие с ар-
гументи, с разговори, с вза-
имно уважение.

 Как биха приели хора-
та с леви убеждения учас-
тието на БСП в дясноцен-
тристки кабинет заедно с
ГЕРБ?

- Повярвайте ми, в хода
на предизборната кампания
имах много срещи, на които
посланието на хората беше
най-после големите полити-
чески сили да седнем и да се
разберем по стратегически-
те приоритети и да направим
заедно неща, които очакват
мнозинството от хората и ко-

ито са потребни за държава-
та. Разбира се, това не вина-
ги означава да седнем и да
управляваме заедно, но и не
изключва поемането на отго-
ворност и разумни компроми-
си във времето на криза.

На базата на резултатите
от изборите и съотношение-
то на формациите в НС оба-
че най-естествено беше фор-
мирането на дясно или дяс-
ноцентристко правителство.
Друг е въпросът дали обще-
ството в този момент се нуж-
дае от дясна политика. Аз съм
убеден, че не. Дясната поли-
тика не носи решение на
проблемите, с които хората
се сблъскват в своето всекид-
невие. Видяхме това по вре-
ме на управлението на ГЕРБ,
когато основната тежест на
нерешените проблеми беше
прехвърлена върху най-уязви-
мите социални групи. Сега не
очаквам нещо по-различно.
Вече го усещаме в първите
стъпки на кабинета с актуа-
лизацията на бюджета за

2014 г. Друг е въпросът кое е
стабилното правителство и
съм убеден, че противоречи-
ята между партиите в него ще
се задълбочават. Започнаха
вече да проличават несъвме-
стимите виждания и разбира-
ния. Каква е перспективата
пред новото правителство не
смея да кажа. Но със сигур-
ност мога да кажа, че това не
е стабилната власт, от която
държавата се нуждае.

 Как тогава ще комен-
тирате влизането на АБВ
във властта?

- Имаше категорично за-
явление от тяхна страна, че
няма да подкрепят дясно-
центристки кабинет. Все пак
АБВ се афишира като ляво-
центристка формация, нали?
Видяхме от тяхна страна
много странен пирует не
само с подкрепата на пра-
вителството, но и с участие
във властта на всички нива.
Участието на Ивайло Кал-
фин и твърдението, че са
възприети определени еле-
менти от тяхната програма
не променят характера на
кабинета. Дълбоко се съмня-
вам, че участието на АБВ
може да измести и промени
дясноцентристкия характер
на правителството. В този
смисъл те наистина изглеж-
дат като своеобразна пате-
рица, която дава търсена от
европейските ни партньори
характеристика на по-широ-
ка коалиция и съответно уча-
стие на повече политически
формации във властта.

 Вие сте зам.-пред-

седател на ПГ на БСП ЛЯВА
БЪЛГАРИЯ. Каква опозиция
ще бъдете в 43-то Народ-
но събрание?

- В случая трябва да ка-
жем, че не само математи-
чески трябваше БСП да ос-
тане в опозиция и не само
малкият брой депутати е ос-
нованието да се разглежда-
ме по този начин. Ние до-
статъчно ясно дефинирахме
приоритетите си, заявени
като червени линии. Бли-
зостта само по 4 от тях в хода
на консултациите за съста-
вяне на кабинет подсказва-
ше, че поне на първия етап
нямаше как да се постигне
съвместимост на разбирани-
ята и да се търси общност на
целите, към които се стреми
едно управление. Мисля си,
че ние като партия нямахме
право да бъдем само наблю-
датели на това, което се
случва в държавата, и да
проявяваме злорадство тога-
ва, когато виждаме разлома
във властта. Какво от това, че
ние ще излезем прави, че ка-
бинетът не намира решение
на проблема с бедността,
която е трайно състояние на
огромна част от българите.
И какво от това, че не са се
вслушали в предупреждени-
ята ни или не са приели
предложенията ни!? Затова
смятам, че не трябваше да
казваме категорично още в
първия кръг на преговорите,
че ще сме в опозиция, защо-
то това в значителна степен
предопредели отношението
на ГЕРБ към нас и към уп-
равлението на страната.
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Как спасиха
Борисов от затвора

ЯВОР
ДАЧКОВ

„Пробуждане” в Европа

АЛБЕРТ
АВРАМОВ

ПРАЗНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИ-
ВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - ВЕЛИКО
ТЪРНОВО. Прием-

ник на първото военно
училище у нас. Още
през лятото на 1878 г.
временното руско уп-
равление започва под-
готовката за създава-
не на Военно училище
в Пловдив. След под-
писването на Берлинския договор то е премес-
тено в София, където на 26 ноември 1878 г. е
официалното му откриване.

1855 - УМИРА АДАМ МИЦКЕВИЧ, ПОЛСКИ
ПОЕТ (Р. 1798 Г.). Роман-

тичната му поезия е свързана
с развитието на полското на-
ционално движение. Има не-
радостна съдба - отдава це-
лия си живот на борбата за
национално освобождение на
своя народ, но не я доживява.
С изключителен принос за
обединението на Европа, като
подкрепя идеята за единство.
Често за него се казва, че има “живот, беля-
зал обединението на Европа”.

1886 - УМИРА ВИТОРИО (ВИТО)
ПОЗИТАНО, ИТАЛИАНСКИ ДИ-
ПЛОМАТ (Р. 1833 Г.). При при-

ближаването на отряда на ген. Йо-
сиф Гурко към София по време
на Руско-турската война в края
на 1877 г. Позитано заедно с ви-
цеконсулите на Франция и Авст-
ро-Унгария отказва да напусне
града, като по този начин предот-
вратяват опожаряването му от османците. На-
граден е с руски орден и е обявен за почетен
гражданин на София.

1909 - РАЖДА СЕ ЙОЖЕН ЙО-
НЕСКО, ФРЕНСКИ ДРАМАТУРГ
ОТ РУМЪНСКИ ПРОИЗХОД
(УМИРА 1994 Г.). Един от най-

известните представители на т.нар.
театър на абсурда заедно със Са-
мюъл Бекет. Автор на прочути пи-
еси, играни по цял свят, в т.ч. и
България: “Плешивата певица”,
“Носорози”, “Столовете”, “Картината”, “Два-
ма в делириум” и др.

1914 - В ДУПНИЦА СЕ РАЖДА ВАСИЛ ДЕ-
МИРЕВСКИ (ЖЕЛЮ), ПАРТИЗАНИН (ЗАГИ-
НАЛ 1944 Г.). През 1940 г. ор-

ганизира голямата стачка на тю-
тюноработниците от града, а през
1941-ва създава и ръководи Дуп-
нишкия партизански отряд. Коман-
дир на обединения Рило-Пирински
партизански отряд. Ръководи Жа-
бокрекската акция. След 9 септем-
ври 1944 г. е назначен за командир на Трети
гвардейски пехотен полк. Участва в боевете при
гр. Буяновац в Поморавието. Загива в Сърбия.

1939 - РАЖДА СЕ ТИНА ТЪРНЪР, АМЕРИ-
КАНСКА ПОП-РОК ПЕВИЦА. Рожденото й име

е Анна Мей Бълок.
Най-успешни за ка-
риерата й са години-
те между 1984-та и
1992-ра. През 1985 г.
получава три награди
“Грами”, а видеокли-
повете й са сред бестселърите. През това време
Търнър сътрудничи с Брайън Адамс, Дейвид Бауи,
Марк Кнопфлър и Мик Джагър. През 1981 г. певи-
цата изнася концерт в България.

1942 - В НЮ ЙОРК Е ПРЕМИЕ-
РАТА НА ФИЛМА „КАЗАБЛАН-
КА”. Главните роли изпълняват

Хъмфри Богарт и Ингрид Бергман.
Днес лентата се смята за класика
заради майсторското изпълнение
на актьорите, а историята й се из-
ползва като нарицателно име за
“голямата и невъзможна” любов.

1956 - ПРЕМИЕРА НА ПЪРВИЯ БЪЛГАРСКИ
ЦВЕТЕН ФИЛМ „ТОЧКА ПЪРВА”. Създаден

по сценарий на Валери Петров от
известния театрален режисьор
Боян Дановски, филмът е поети-
чен разказ, свързващ в едно ак-
туалните теми за опазването на
мира и за детството. Оператор е
Васил Холиолчев. Музиката е композирана от
Петър Ступел. Във филма участват Ружа Дел-
чева, Константин Кисимов, Стоянка Мутафова,
Георги Георгиев-Гец, Георги Калоянчев, Лео
Конфорти, Никола Попов, Асен Кисимов и др.

Това не е коментар, а
по-скоро реплика по повод
интервюто с Филип Злата-
нов, който казва, че е от-
казал да бъде защитен
свидетел срещу Бойко
Борисов

Сега нарежда ли ви се
пъзелът?

Ето защо протестира-
щите изиграха една от
най-отвратителните роли в
най-новата българска ис-
тория. Попречиха за първи

път в България да има осъ-
дени висши представите-
ли на властта. Ако нямаше
протести, ГЕРБ щеше да
се спихне и този човек
щеше да свидетелства, а
назначеният от Борисов
Цацаров щеше да се чув-
ства свободен да действа -
че е правил опити, това
личи от неговото интервю
и от акцията на прокурату-
рата в Костинброд.

Ако правителството на
Орешарски беше стабил-
но и на хоризонта не се
виждаха предсрочни избо-
ри, Борисов щеше да бъде
изправен пред съда по
няколко дела, включител-
но и за Мишо Бирата. Ако
бяха разръчкали и тефтер-
чето докрай, с върхушката
на ГЕРБ щеше да се
свърши.

Протестиращите на-
правиха ситуацията неси-

гурна и дадоха надежда на
Бойко, че може да се
върне във властта. Ето
защо той изля милиони, за
да плаща на протестъри и
да поддържа уличния на-
тиск - това го спаси от за-
твора, а прокуратурата и
разследващите се отказа-
ха да правят каквото и да
е пред перспективата утре
Борисов да им отмъсти, ако
се върне на власт. Как да
му повдигнат силно обви-
нение, след като след го-
дина, когато отново е на
власт, някой съдия, близък
на Цветанов, реши да
върне делото за ново раз-
глеждане или направо го
признае за “невиновен”.

Какво става с тях тога-
ва? Това е простата и
здравословна логика, коя-
то не позволява на проку-
ратурата да действа така,
както искат хората отвън.

Защото нито прокурорите,
нито гражданите са герои
и никой от тях не би риску-
вал да си сложи главата в
торбата или да рискува
живота си и сигурността на
семейството си, за да се
направи на герой. Това
може да стане само с
обща политическа и граж-
данска воля.

Миналата година се
отвори малък шанс, но
красивите и умните се из-
правиха като Павлик Мо-
розов и с комунистически
плам не позволиха - бук-
вално с телата си - да се
атакуват Борисов, Цвета-
нов, Фидосова, Пашата и
т.н. по същество. Ето защо
протестърите бяха и си
останаха лицемери, които
спасиха от съдебно пре-
следване най-бандитското
управление на България

                                  Гласове

За една година - една
празна класна стая. Такъв
е жестокият резултат от
войната по пътищата на
България. Само от начало-
то на годината досега за-
гиналите на пътя са близо
600. Немалка част от тях са
пешеходци. Последният
случай е от вчера, когато в
София 52-годишна жена бе
убита от автомобил на пе-
шеходна пътека.

За последното десети-
летие при катастрофи в

Анатолий СТАНКУЛОВ

страната ни са загинали
близо 9000 души, около
100 хиляди са ранените.
Стига! Зад всяка цифра
стои човешки живот. Той
не може да бъде остойно-
стяван или калкулиран,
оценяван или осребряван.
А може би бъркаме? За-
щото магистратите у нас
имат друг ценоразпис.
Според него убийците на
пътя плащат за стореното
зло и за отнет живот мно-

го по-малко от крадците на
две кебапчета или кило-
грам ябълки. А присвоили-
те милиони внезапно по-
лучават амнезия и след
това - доживотна амнистия.
И излизат не само сухи, но
и по-богати. Докога?

Докато проумеем, че
не са ни виновни закони-
те и държавата, дето про-
клинаме като мащеха.
Сигурно има текстове за
изкусуряване. Необходи-

ми са Крумови мерки за
убийците и крадците, со-
лидни санкции и отнети
права до живот. Нужен е
обаче и еднакъв аршин,
с който магистратите да
измерват стореното зло.
За да получава всеки за-
служеното според из-
вършеното. Защото нака-
занието за престъпление
е санкция за един, но
“обица на ухото” за хиля-
ди. Къде е този пусти кон-

трол по пътищата - обе-
щаван и завещаван от
едно управление на дру-
го. Когато ги има безком-
промисните убийствено
жестоки санкции, родни-
те бабаити на пътя са
кротки агънца - щом пре-
минат държавната ни гра-
ница. Докато не направим
малкото, което зависи от
нас, ще продължаваме
да кълнем държавата и да
се избиваме.

Странни и твърде
противоречиви подмята-
ния и официални изяв-
ления се дочуват в по-
следно време от Евро-
па. Все по темата Русия.
Все в контекста на не-
стихващата гражданска
война в Украйна. В ри-

ториката на западната
пропагнда все по често
отсъства думата “руска
агресия”,  появи се
напълно ново в лекси-
ката на западните по-
литици понятие - “рес-
тартиране” между Запа-
да и Русия (поне на мен
ми звучи повече като
“проглеждане”). Изрече
го не кой да е, а върхов-
ният представител на
ЕС за външната поли-
тика и сигурността Фе-
дерика Могерини.

В понеделник дожи-
вяхме да чуем от герман-
ския външен министър
Щайнмайер откровение-
то, че мястото на Украй-
на не е в НАТО. Подоб-

но мнение изказа и пре-
миерът на Унгария Вик-
тор Орбан, който към
думите на Щайнмайер
добави и ЕС, посочвай-
ки, че събитията е ло-
гично да се развиват в
посока, определяна от
интересите на Европа
(без компанията на
САЩ): мир, енергетика и
търговия.

Венец засега на но-
вите неумели послания,
идващи откъм ЕС, поста-
ви изявлението на френ-
ския външен министър,
който изведнъж съзря в
стремежа на Киев към
НАТО сериозни пробле-
ми. Което, видите ли, по-
раждало поводи за тре-

вога. Ако използваме в
добавка и думата “страх”,
мисля, че имаме призна-
ние за неуспех на всич-
ки антируски начинания,
наченати от новата евро-
доктрина.

От какво се бои
всъщност Европа? Защо
чак сега Европа се взря
и започна да се замисля
за истината около “укра-
инската криза”? Защо с
половин уста започна да
споделя мисли и за “те-
гобата”, метната на ра-
менете й от САЩ? Дали
защото прозря, че “рес-
тарт” може да има едва
след “проглеждането”. А
то обикновено става
след пробуждането...
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Размер на средствата по министерства, за които служебните
правителства са обявили процедури по Закона за обществените

поръчки в регистъра на Агенцията за обществени поръчки

Чарът на парите омая и второто
служебно правителство

Всичко омръзва, парите - никога. Ла-
тинска поговорка. Не че няма по-важни
неща в живота. Не че всичко може да се
остойности, етикетира, купи и продаде,
макар днес да ни внушават тъкмо обрат-
ното. В държава като България темата
за парите - по-точно за публичните
средства и харченето им, не омръзва и
хората са особено чувствителни към нея.
Причините? Стресиращата бедност и
възпроизвеждането й в поколенията.
Социалното изключване на цели групи
от населението. Необяснимият лукс, де-
монстриран арогантно, безлимитно и
безнаказано. От единици. Спиращото
дъха неравенство - все едно сме страна
от третия свят, а не член на клуба на
богатите европейски страни вече 7 го-
дини. Колабиралата икономика, колкото
е останала, безработицата, обезлюдя-
ването на цели региони, лицемерието
на възторжените продавачи на “светло”
бъдеще, наричащи себе си политици.

Колкото повече, толкова повече,
казваше Мечо Пух. Към тази максима
се придържат стриктно и двете служеб-
ни правителства на президента Плев-
нелиев по отношение на харченето на
публични средства и на скандалите,
които белязаха пребиваването им във
властта. Първото - на Марин Райков с
мандат (76 дни) от 13 март до 29 май
2013 г., и второто - на Георги Близнаш-
ки, управлявало страната (93 дни) меж-
ду 6 август и 7 ноември 2014 г. Мони-
торинг на регистъра на Агенцията за
обществени поръчки (АОП) сочи, че
двата кабинета са обявили

общо 197 обществени
поръчки на стойност

над 151 млн. лв.

Първенството и по количество про-
цедури, и по размер на средствата, при-
надлежи на кабинета на Марин Райков
(вж. Таблица).

Първото служебно правителство на
Плевнелиев ангажира над 117 млн. лв.
публични средства, като 85% от тях бяха
за четири ведомства - Министерството на
вътрешните работи, на културата, Мини-
стерският съвет и МО. Част от тази сума
в размер на 19 млн. лв. беше пренасоче-
на от катастрофиралите приоритетни оси
“Води” и “Биоразнообразие” на Опера-
тивна програма “Околна среда” за по-
купката на високопроходими транспорт-
ни средства (70 броя), верижни булдозе-
ри, машини за пълнене на чували с пясък
(24 броя) и друга техника за реакция при
наводнения. Какво се случи с всичко това
знаят единствено чиновниците от Мини-

стерството на вътрешните работи. Вод-
ният ад, в който бяха потопени тази годи-
на населени места в цялата страна (Ви-
динско, Мизия, Варна, Сливен, Бургас и
др.), доказа, че хората са оставени сами
на себе си и на всичко подръчно, което
може да влезе в употреба. А за ония 19
млн. лв. вече никой не говори.

Подобна е съдбата на втори и трети
етап от реставрацията и изграждането
на античния архитектурен комплекс
“Сердика”. Обществената поръчка на
МК така и не се реализира, а центърът
на столицата ни се сдоби с нова атрак-
ция - руини, потопени в заблатена вода,
мръсотия и боклук. Толкова месеци
всичко бе изоставено, че няма как да
мине за някакъв вид съвременна арт
инсталация. Поне за пред смаяните
погледи на чуждите туристи. Третата
голяма обществена поръчка на кабине-
та “Райков” беше за възстановяване на
летателната годност на 6 броя верто-
лети. Стойността на ремонтите е 19 млн.
лв., но понеже срокът на изпълнение е
48 месеца, за нея едва ли ще чуем
скоро нещо конкретно.

Второто служебно правителство на
Плевнелиев обяви 1,7 пъти по-малко на
брой обществени поръчки на 3,5 пъти
по-малка стойност, отколкото първото.
За сметка на това още с встъпването си
в длъжност побърза да

увеличи средствата
на президентската

администрация

която не можела да изпълнява между-
народните си ангажименти, ангажира
се с актуализацията на бюджета за
2014 г., анонсира милиарден заем, без
да има правни основания за това, на-
значи рекорден брой съветници на
премиера - цели 10. А също се “хвърли”
с небивал ентусиазъм в кадрови про-
мени, които по нашите земи имат ефек-
та на локални “революции”.

Със завидна бързина кабинетът
“Близнашки” извади в публичното про-
странство дузина концепции и страте-
гии, обвързващи държавата с ангажи-
менти за години напред - за електрон-
ното правителство, за туристическото
райониране на България, за професио-
налното и за висшето образование, за
повишаване на грамотността, национал-
на комуникационна стратегия и прочие.
Своеобразен “венец” на тези усилия
беше “Визия 2020: България в НАТО и
Европейската отбрана” на военното
министерство, която в първоначалния си
вариант сочеше Русия като заплаха за
страната ни и беше коригирана след
остра обществена реакция. Служебният
министър на външните работи побърза
да одобри от наше име водените непро-
зрачно и покрити с тайни и догадки
търговски преговори между САЩ и ЕС
за сключване на Трансатлантическия
пакт за търговия и инвестиции (ТПТИ).

Фон на цялата тази суматоха беше
обсъждането на ситуацията в енергети-
ката, един от малкото останали работе-

щи технологични отрасли у нас. Енер-
гийният борд, рекламиран едва ли не
като панацея на всички проблеми в
бранша и като образец на откритост и
публичност, се конституира и заработи,
но нищо не реши. Заседанията му бяха
затворени за медиите, а последното
дори приключи със скандал.

Според регистъра на АОП кабинетът
“Близнашки” е обявил

процедури почти
за 34 млн. лв.

Три министерства - на външните, на
вътрешните работи и на спорта, заедно
с Министерския съвет, ангажират око-
ло 46% от заявената сума. Първенство-
то се държи от външното ни ведомство
заради процедурата за застраховане на
дипломатическите ни имоти в чужбина.
Следва го МВР. Сред десетте обявени
от него обществени поръчки най-голя-
мата е за 7 броя пожарни автомобили
лек клас и 17 броя среден клас на обща
стойност 5 923 198 лв. без ДДС. Мини-
стерството на спорта е трето по заяве-
ни средства в две процедури, свързани
с изграждането или ремонтирането на
спортни площадки, които са финализи-
рани и договорите са подписани.

Внимателен преглед на документите
в регистъра сочи, че за всичките 17
обекта, разпръснати из цялата страна, е
подавана по една-единствена оферта.
Фирмите, спечелили поръчките, са
общо шест и само една от тях не е ре-
гистрирана в София. Така например “Про
Арм” ЕООД има 6 обекта, “Продимекс”
ООД - 4, “Перла турист” АД - 3, “Вал-
мекс” ЕООД - 2, “Пътно поддържане
Кюстендил” ООД и “Хоум сървиз” ООД
по 1. И друго е интересно. Село Ракево,

общ. Криводол, в което ще бъдат монти-
рани спортни съоръжения и ограда на
стойност 66 152,90 лв. без ДДС, се на-
селява от 737 човека. Реновирането на
стадиона в с. Войняговци, район Нови
Искър, което ще бъде на стойност 124
530 лв. без ДДС, се прави за 627 чове-
ка. Толкова са жителите на селото. Из-
граждането на игрище за минифутбол в
с. Долна Студена, общ. Ценово, обл.
Русе, е за 812 човека и ще струва 66
378 лв. без ДДС. Двете спортни площад-
ки в с. Хитрино, обл. Шумен, ще струват
148 415,40 лв. без ДДС и са за 795
човека. Най-вероятно процедурите са
законни, но дали е ефективно и иконо-
мически оправдано подобно харчене на
публични средства няма кой да каже,
понеже подобни анализи не се правят.

Наред с рутинните и скучни проце-
дури за доставка на храни за нуждите
на арестите, твърди горива и кухненско
оборудване, Министерството на пра-
восъдието обяви

любопитна поръчка
за 1 130 000 лв.

без ДДС - за “Изграждане и внедрява-
не на Автоматизирана информационна
система “Бюра съдимост”. Средствата са
осигурени от ОП “Административен ка-
пацитет”. След като системата зарабо-
ти, което трябва да се случи след 180
дни, гражданите ще могат да получа-
ват свидетелства за съдимост по елек-
тронен път. Интересното тук е, че тази
услуга е достъпна от 2013 г. за всички,
които притежават електронен подпис.
Кое налага създаването на нова, не е
ясно, освен може би наличието на едни
пари, които не бива да бъдат загубени.

Министерството на земеделието също
се включва в “надпреварата” с цели три
процедури за информационни системи: на
Контролно-техническата инспекция за
внедряване на нови електронни  админи-
стративни услуги (за 223 799 лв. без ДДС),
информационна система за агростатисти-
ка (за 420 000 лв. без ДДС) и интегрира-
на информационна земеделска счетовод-
на система (за 350 000 лв.). Съвременни-
те технологии увличат и Министерството
на околната среда, което обяви процеду-
ра за внедряване на електронни админи-
стративни услуги (за 600 000 лв. без ДДС)
под благовидния предлог - повишаване
качеството на обслужването на гражда-
ните. А просветното министерство ще оси-
гури свързаност на българските училища
и научни институти към Паневропейската
научноизследователска комуникационна
мрежа GЕANТ за срок от три години сре-
щу 757 102 лв. без ДДС годишно. На фона
на тези харчове покупката на компютри,
принтери и консумативи за тях, канцелар-
ски материали и разходи за осигуряване
на публичност - химикалки, флаери, чан-
ти, папки, блузки, балони, баджове, бане-
ри и прочие, изглеждат направо смешни.

Всичко омръзва, парите - никога. Ако
политиците ви убеждават в друго, отво-
рете регистъра на обществените
поръчки.

Кабинетът “Близнашки”
при встъпването в длъжност

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

Покрай скандалите, кадровите промени и дузината
стратегии кабинетът „Близнашки” похарчи милиони
за информационни системи, пожарни коли и спортни
площадки в села с по 600-700 жители
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Пещерният антикомунизъм
припълзя и до училищата

Проф. Ваня ДОБРЕВА
председател на Съвета за
образование, наука, иновации
и квалификации към НС на
БСП

няколко въпроса, които са от
съществено значение.

На първо място, свидетели
сме на

недопустима
политическа намеса

в учебния процес

от страна на правителство, кое-
то се поддържа от партии, пре-
тендиращи да са демократич-
ни: ГЕРБ, Реформаторския блок,
АБВ и Патриотичния фронт.  За
мен най-учудваща е позицията
на партия АБВ, която мълчи
срещу опита да се политизира
пряко българското училище в
духа на пещерния антикому-
низъм, да се извършва груба
манипулация на учащата се
младеж. Но най-лошо е, че се
диктуват програмни постановки,
които изразяват партийни инте-
реси - изцяло на Реформатор-
ския блок и отчасти на ГЕРБ.

На второ място,

нарушава
се Законът за

народната просвета,

според който политическата
дейност в училищата е забра-
нена. Практиките, които сега
въвежда МОН, представляват
типична политизация на  учеб-
ния процес, типично осъщест-
вяване на политическа дейност.
Тъй като става въпрос за стра-
тегически национален про-
блем, очакванията ни са Глав-
на прокуратура да се самосе-
зира за случилото се. Надявам
се и Народното събрание да
реагира в духа на закона.

Иначе, ако се тръгва към
потъпкване на  основополагащия
принцип за деполитизация на
българското училище, това озна-
чава да се отворят вратите за
провеждане и на други видове
политическа дейност в училищ-
ната система. Включително и чрез
създаването на политически уче-
нически организации, както е
било до 10 ноември 1989 г. Няма
как един вид политическа дей-
ност да е под забрана, а друг вид
политическа дейност да прави
пробив в училищата чрез органи-
те на изпълнителната власт.

На трето място, при оценка
на миналото (най-вече в часо-
вете по история и литература) в
цивилизования свят е възприе-
то да се отсрочва оценяването
на най-конфликтните, недоизяс-
нени  исторически моменти от
близката история. Там по прин-
цип оценката се дава, след като
се преминали от събитието/
събитията петдесет или повече
от петдесет години. По този на-
чин се избягва възможността

историята
да бъде употребена

в полза на временните побе-
дители в политиката. Прене-

брегването на подобна макси-
ма довежда обикновено да су-
матоха в учебния процес  и
програми: при всяка смяна на
властта, при всеки пореден
изборен успех на една или
друга политическа сила ще се
пренаписват учебниците по
история и литература. Не ми се
вярва главозамайването на
днес управляващите да е стиг-
нало дотам, че да смятат себе
си за “вечни”  победители върху
политическата сцена.

На четвърто място, ми-
нистър-председателят Бойко
Борисов заяви официално във
встъпителното си слово пред
43-ия парламент, че ГЕРБ и
лично той са си извлекли по-
уки от грешките, допуснати от
първия им кабинет, че този път
ще са по-толерантни, по-склон-
ни към разумни компромиси,
че повече ще се вслушват в
различните обществени мне-
ния, че няма вече да погазват
свободния човешки избор. Но
ето, Инициативният комитет за
“25 години свободна България”
и МОН опровергават обещани-
ята на премиера за обновено
поведение.  Разрешаването и
поощряването на политическа
дейност в съвременното
българско училище може да се
възприеме и като провокация,
като   злепоставяне на Бойко
Борисов пред милионите наши
сънародници.

На пето място, въпросните
политически актове на Иници-
ативния комитет и на МОН са
тревожен знак за заплахите,
които дебнат националната ни
образователна система; за
настъплението на  псевдоде-
мократични кръгове, които це-
ленасочено работят срещу за-
браната за политическа дей-
ност в българското училище.
Знак са и за това колко е не-
обходимо нашата обществе-
ност да дава своевременно
отпор на такива опити за раз-
гаряне на междубългарска
нетърпимост.

До известна степен е зна-
менателно, че начело на Ини-
циативния комитет “25 години
свободна България” са бивши-
ят марксист и перестройчик
Жельо Желев в съпровод на
Росен Плевнелиев - наслед-
ника на комунистическа но-
менклатура от Благоевград. И
двамата, толерирани от Анд-
рей Луканов. Първият - за
президентски пост. Вторият -
за износител на работна сила
от България в Германия.
Първият - разрушител на
българското земеделие. Вто-
рият - ликвидатор на нацио-
налния ни суверенитет. Пока-
зателно е също, че повечето
от членовете на Инициатив-
ния комитет са интелигенти,
добре уредили живота и ка-
риерата си през социализма.

Най-опасно за демокраци-
ята обаче е, че политическа-
та дейност в българското
училище я разрешава парла-
ментарна коалиция, оглавена
от партия ГЕРБ. Ако приемем,
че инициаторите и МОН са
съгласували предварително
действията си с премиера
Борисов, тогава трябва да се
очаква засилване на насил-
ническите санкции, на репре-
сивните практики, на дикта-
торските прийоми, упражня-
вани от държавно управле-
ние, което внася  раздели-
телни линии и търси истори-
чески реванш не само в род-
ното училище, но и в цялото
ни общество.

два ли ще се наме-
ри съвестен гражда-
нин, който да наре-
че “успешен” пери-
ода на прехода, чи-

връзка с юбилейната дата
беше обявен Инициативен ко-
митет на най-високо равнище,
заявил, че ще съдейства за

оценяване
на прехода и на

периода преди него

Сам по себе си този факт
не би трябвало да предизвик-
ва възражения. Въпросът оба-
че е в това, че още с първите
си стъпки Инициативният ко-
митет се зае с непристойна
дейност - да реализира нов
щурм на реваншизма и пещер-
ния антикомунизъм в българ-
ското училище.

От друга страна, случилото
се не би трябвало да ни учуд-
ва, тъй като в Инициативния
комитет под председателство-
то на президента Росен Плев-
нелиев и под почетното пред-
седателство на президента
Жельо Желев - участват ос-
новно отявлени антикомунис-
ти и приспособленци. Възмож-
но е тези хора под предлог,
че отбелязват 25-годишнина-
та на прехода, да са целели
всъщност разхубавяване на
катастрофата му; фалшифици-
ране на националната ни ис-
тория, особено на най-новата.
Освен това смятам, че част от
членовете на Инициативния
комитет са подведени от
президентството, което не за
първи път използва национал-
ни и партийни авторитети, за
да налага антикомунистичес-
ки стереотипи в българското
общество. И то чрез създава-
не на държавна мрежа за
промиване на техните мозъ-
ци, за насаждане на пещерен
антикомунизъм.

В статията “Държавата на-
лага антикомунизма в учили-
ще” (“Дума”, 20.11.2014 г.) Ве-
лиана Христова - един от най-

ерудираните и подготвените
специалисти по проблемите
на образователната ни систе-
ма, привежда множество дан-
ни в тази насока. Тя съобща-
ва, че на 4 ноември т. г. Мини-
стерството на образованието
и науката е адресирало до ре-
гионалните образователни ин-
спекторати писмо, с което спу-
ска “пет теми с подтеми” за пе-
риода на социализма. Темите
включват “инвентаризация” на
комунизма; еднопартийната
система и ръководната роля
на БКП; “някои битовизми” при
комунизма; животът и делото
на бореца срещу социализма
Илия Монев; обсъждане на ди-
сидентски филми и пр. Ето и
част от подтемите: в кинопрег-
ледите от времето на социа-
лизма се показвало как рекол-
тата всяка година нараства;
криели се факти като този за
наводнение в Згориград, ко-
гато загинали 800 души;  по
Великден давали американски
филми, за да не ходят хората
в църква; не можело да се
ходи на училище с дълги коси;
униформите за учениците били
задължителни и при неспаз-
ване на указанието следвали
наказания; при комунизма “не
се работеше много, пиеше се
в работно време, но беше ев-
тино”. Наистина с такива мето-
ди МОН внушава у най-млади-
те невярна представа, че през
социализма е имало само ре-
пресии и само злини, че е ня-
мало икономически и духовен
подем, което не отговаря на
истината. Прокарва се и теза
за  комунизма като еквива-
лент на фашизма и нацизма.
Следващата стъпка би тряб-
вало да е “героизация”  на
фашизма и нацизма.

В този контекст ще засегна

Е
ето начало постави 10 ноем-
ври 1989 г. Обявен за демо-
кратичен, този преход се из-
роди в икономическа и финан-
сова катастрофа, в демограф-
ски срив, в разпадане на
държавните институции, в кри-
минализиране на държавата,
в застой на науката и култура-
та. Възприетият неолиберален
модел банкрутира бързо и за-
влече милиони българи в без-
дната на безработицата, ма-
совата бедност и маргинали-
зирането. Така че да се пеят
дитирамби за периода на пре-
хода е повече от безочие.

Става съмнително също
дали живеем в демокрация и
дали сме свободни, щом пора-
женията в материалната и ду-
ховната сфера са толкова ог-
ромни, щом едно привилеги-
ровано малцинство от населе-
нието - свръхбогатите, разпо-
лага с всички блага, а народът
ни тъне в миязмите на изопа-
чено развитие. Едва сега раз-
бираме: положението, до кое-
то сме докарани, е колкото
резултат на вътрешни причи-
ни, толкова “наказание” за
страната ни, попаднала сред
победените държави в края на
Студената война. Наясно сме
още, че у нас се извърши ре-
ставрация на буржоазния
строй, който стои по-близко до
дивия капитализъм в Латинска
Америка и че основни
извършители и идеолози на
този реставрационен процес
са не потомци на старата
българска буржоазия, а глав-
но наследници на комунисти-
ческата номенклатура.

В този план е показателен
и фактът от последните седми-
ци, свързан с навършените 25
години преход в България. Във
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И
‡ ‚˙ÎˆËÚÂ ÏÂ˜Í‡Ú‡ (ÏÂ-
‰ÛÌ, ÏÂˆ‡Ì, ÏÂ˜Â) Â „Ó-
ÎˇÏ ‰Û¯Ï‡ÌËÌ; ÂÚÓ Á‡˘Ó,
‰ÂÚÓ ËÏ‡ ÏÂ˜ÍË, ‚˙ÎÍ ÌÂ

Á‡ ÔÓ‚ÂËˇÚ‡: ì¿ÍÓ Ò˙ÌÛ‚‡¯ ÏÂ˜Í‡ - ÎÓ¯Ó Â. ¿ÍÓ ÚÂ „ÓÌË
- ˘Â ËÏ‡¯ ÌÂÔËˇÚÌÓÒÚË. ¿ÍÓ ÒÂ ·ÓË¯ Ë ˇ Ì‡‰‚ËÂ¯ -
ËÁ·‡‚ËÎ ÒË ÒÂ ÓÚ ‰Û¯Ï‡ÌËÌ. ¿ÍÓ ÚÂ „‡ÁË - ˘Â ËÏ‡¯
ÔÂÏÂÊ‰ËÂ.î Õ‡ÔÓÏÌˇÏ „Ë, Ë‰Â ÃÂ˜ÍËÌ‰ÂÌ, ÚÓÈ, ÍÓÈÚÓ ÌÂ
ÁÌ‡Â, Â Ì‡ 30 ÌÓÂÏ‚Ë, Ì‡ Ò‚. ‡ÔÓÒÚÓÎ ¿Ì‰ÂÈ.

ìƒ‡È ‰‡ ÚË ÔÓ·‡ˇ - Í‡Á‡Î‡ ˆË„‡ÌÍ‡ Ì‡ Â‰ËÌ ÒÂÎˇÌËÌ
- ‰‡ ÚÂ ÌÂ Á‡Í‡˜‡ ÏÂ˜Í‡, ‡ÍÓ ÚÂ ÒÂ˘ÌÂ.î ìœÓ-‰Ó·Â,
·‡·Ó - ÓÚ„Ó‚‡ˇ ÒÂÎˇÌËÌ˙Ú, - ÔÓ·‡È ÏË ‰‡ ÏÂ ÌÂ ÒÂ˘-
ÌÂ.î ƒ‡, ÌÓ ÍÓÌÙÎËÍÚ˙Ú ÏÂ˜ÍË-ıÓ‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡. œÓÒ˙-
·‡ı ÌÓ‚ËÌË Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÁÓÎÛÏÒÚ‚‡ Ì‡ ¡‡·‡ ÃÂˆ‡,
ÌÂ ÓÌ‡ˇ ÓÚ ÔËÍ‡ÁÍËÚÂ. ì—Ú˙‚ÌËˆ‡ ‡ÁÍ˙Ò‡ 19 Ó‚ˆÂ ‚
«‡·˙‰Óî Â Á‡„Î‡‚ËÂ, Á‡‰ ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÍËÂ Ú‡„Â‰ËˇÚ‡ Ì‡
52-„Ó‰Ë¯ÌËˇ —Î‡‚˜Ó  ‡‚‡ÊËÍÓ‚. “ÓÈ ÌˇÏ‡ ÏË‡ ÓÚ
ÁÎÓÒÚÓÌËˆ‡Ú‡: ‡ÁÍ˙Ò‡Î‡ Ì‡È-ıÛ·‡‚‡Ú‡ ÏÛ Í‡‚‡, ÔÓ-
ÒÎÂ 8 Ô‡ÒÂÚ‡, ‡ ÒÂ„‡ Ó‚ˆÂÚÂ. » ‚‰Ë„‡ ‡ÏÂÌÂ: ìÕÂ
ÁÌ‡Ï ‚Â˜Â Í‡Í‚Ó ‰‡ Ô‡‚ˇ, ‰‡ ‰ÓÈ‰‡Ú ÓÚ ÏËÌËÒÚÂÒÚ-
‚ÓÚÓ ‰‡ ·‡ÌˇÚ ÊË‚ÓÚÌËÚÂ ÏË.î

» ‰ÓÍ‡ÚÓ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ Á‡ ÓÚÒÚÂÎ Ì‡
ÓÔ‡ÒÌËˇ Á‚ˇ (Ë Á‡˘ËÚÂÌÓ ÊË‚ÓÚÌÓ!), Ó˘Â ÏÌÓ„Ó ÒÚÓ-
Ô‡ÌË ËÁÂ‚‡‚‡Ú. —Ú˙‚ÌËˆ‡Ú‡ Ó·ËÍ‡Îˇ ÔÓ Ó·ÓËÚÂ Ì‡
˜ÂÔÂÎ‡ÒÍÓÚÓ ÒÂÎÓ - ÎÓ‚ˆËÚÂ ˇ „ÓÌˇÚ Ò „ÛÏÂÌË ÍÛ¯Û-
ÏË, ÔË‡ÚÍË Ë ÒÔÂÈÓ‚Â. ¬ ÓÍÓÎÌÓÒÚÚ‡ ËÏ‡ 15 ÏÂ˜ÍË,
ÓÚ ÍÓËÚÓ ‰‚Â Ò‡ ÓÁ‚ÂÂÎË. «‡ ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË ‚ —ÏÓÎˇÌ-
ÒÍÓ Ò‡ ‡ÁÍ˙Ò‡ÌË ÓÚ ÏÂ˜ÍË Ì‡‰ 500 ‰ÓÏ‡¯ÌË ÊË‚ÓÚÌË.
¿ ÒÔÓÏÌˇÚÂ ÎË ÒË, ˜Â ÔÂ‰Ë „Ó‰ËÌË ÒÚ˙‚ÌËˆË ‚ÁÂı‡
‰‚‡ ˜Ó‚Â¯ÍË ÊË‚ÓÚ‡ - ‚ Ò.  ÛÚÂÎ‡ Ë ‚ Ò. Ã‡ÎÍ‡ ¿‰‡?
—Ú‡ı˙Ú ÓÚ ÏÂ˜ÍËÚÂ Â ÔÓ„ÓÌËÎ ÚÛËÒÚËÚÂ ÔÓ ıËÊËÚÂ ‚
—ÏÓÎˇÌÒÍ‡ Ó·˘ËÌ‡. ÕË˘Ó, ˜Â ÂÍÓÎÓÁËÚÂ ÓÚ Ò‰ÛÊÂÌË-
ÂÚÓ Á‡ ‰Ë‚‡ ÔËÓ‰‡ ì¡‡ÎÍ‡ÌËî ÌË Ì‡·Ë‚‡Ú ‚ „Î‡‚ËÚÂ,
˜Â ìÏÂ˜ÍËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ï‡„ÌËÚ Á‡ ÚÛËÒÚËÚÂî,
Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Í‡Ùˇ‚‡Ú‡ ÏÂ˜Í‡ ˘ˇÎÓ ‰‡ ÔË‚ÎÂ˜Â
ÚÛËÒÚË ‚ ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡ ÔÓ ÔËÏÂ‡ Ì‡ “Ë„‡‰, Í˙‰ÂÚÓ
Í‡È ÃÛÁÂˇ Ì‡ ÏÂ˜Í‡Ú‡ ËÏ‡ ÁÂÏÎˇÌÍË, ÓÚ ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÒÂ ‚Ë‰ˇÚ Ì‡ ÊË‚Ó. ÕÓ ‚ «‡·˙‰Ó, ÍÓÂÚÓ ÒÂ Ó·ˇ‚Ë Á‡
Ô˙‚ÓÚÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ ÒÂÎÓ, Í˙‰ÂÚÓ ËÏ‡ ÔÎÓ˘‡‰ ì≈‚Ó-
ÔÂÈÒÍË Ò˙˛Áî Ë Ò‡ÏÓ‰ÂÂÌ Ò˙ÒÚ‡‚ ì≈‚Ó·‡·Ëî, ÌÂ ËÒÍ‡Ú
Ë ‰‡ ÁÌ‡ˇÚ, ˜Â ÔÂÁ 2012 „. Ô‡Î‡ÏÂÌÚ˙Ú ÍÎÂÍÌ‡ ÔÂ‰
¡˛ÍÒÂÎ ÓÚ ÒÚ‡ı ÓÚ Ì‡Í‡Á‡ÚÂÎÌ‡ ÔÓˆÂ‰Û‡ ÔÓÚË‚
ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë ÔËÂ Á‡ÍÓÌ, ÍÓÈÚÓ ÓÚÏÂÌË Í‚ÓÚ‡Ú‡ Á‡ ÓÚÒÚ-
ÂÎ Ì‡ Í‡Ùˇ‚ËÚÂ ÏÂ˜ÍË, ÒËÂ˜ ‚˙‚Â‰Â Ô˙ÎÌ‡ Á‡·‡Ì‡.
¡ÓÈÍÓ ¡ÓËÒÓ‚ ÒÂ ÓÍ‡Á‡ Ô‡ÏÂÚÂÌ Ò ‰ÛÏËÚÂ: ìÃÂ˜Í‡Ú‡ Â
ÒË„ÛÌÓ, ˜Â ‡ÍÓ ÚÂ „ÓÌË, ˘Â ÚÂ ı‚‡ÌÂ.î

ì÷ˇÎ ÏÂÒÂˆ ÒÚ˙‚ÌËˆ‡ ‚Â˜Âˇ Ò Ó‚ˆÂÚÂ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡È
¡Ë˜Â‚î- ˜ÂÚ‡ ‰Û„Ó ‚ÂÒÚÌËÍ‡ÒÍÓ Á‡„Î‡‚ËÂ. «‚ˇ˙Ú Ì‡-
Ô‡‰‡Î ÒÚ‡‰ÓÚÓ ÏÛ ‚  ‡ÎÓÙÂÒÍËˇ ¡‡ÎÍ‡Ì, „‡·‚‡Î ÒË
Ó‚ˆÂ Ë Ì‡ ÍËÎÓÏÂÚ˙ ÓÚ Ò‡ˇÚ‡ ÊË‚ÓÚÌÓ‚˙‰˙Ú Ì‡ÏË‡Î
ÍÓÊËÚÂ. »Á·ÓËÎ „Ë ‰Ó ÒÂ‰ÂÏ. Œ˘Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÛÏˇı‡ ÓÚ
ìÒËÌ ÂÁËÍî. ≈‰ÌÓ ÁÎÓ ÌÂ Ë‰‚‡ Ò‡ÏÓ. »Áˇ‰ÂÌËÚÂ ‰ÓÒÂ„‡
ÊË‚ÓÚÌË ‚  ‡ÎÓÙÂ Ò‡ ‚Â˜Â 20. ÕËÍÓÎ‡È ¡Ë˜Â‚ Ú‚˙‰Ë,
˜Â ÓÚ 30 „Ó‰ËÌË ‚  ‡ÎÓÙÂÒÍËˇ ·‡ÎÍ‡Ì ÌÂ Â ‚ËÊ‰‡Î
ÏÂ˜Í‡ ‚Â„ÂÚ‡Ë‡ÌÍ‡. ¿ ‰Û„Ë Í‡Á‚‡Ú, ˜Â Ì‡ÂÒÂÌ Á˙Ì‡ÎË
‰Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ Í˙˘Ë Ì‡ „‡‰‡ ÏÂ˜Í‡ Ò ‰‚Â ÏÂ˜ÂÚ‡ ‰‡
ÔÓı‡Ô‚‡Ú ÒÎË‚Ë. »Ï‡ÎÓ Ì‡˜ËÌ Á‡ ‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂ˜-
ÍËÚÂ. —ÔÓÂ‰ Ó‰ÓÔÒÍËˇ Ó‚˜‡ ƒËÏËÚ˙ ◊ÂÚÓÍÓ‚
ÒÚ˙‚ÌËˆ‡Ú‡ Â Ò Ú˙ÏÌÓÍ‡Ùˇ‚‡ ÍÓÁËÌ‡, ÓÚ ÏÂÒÓÚÓ ÍÓÒ˙Ï˙Ú
Â ÔÓ-Á‡„Î‡‰ÂÌ, ‡ ˘ÓÏ ÍÓÁËÌ‡Ú‡ È Â ·ÎÂ‰ÓÍ‡Ùˇ‚‡, Úˇ ÌÂ
Â ÏÂÒÓˇ‰Ì‡. —‡Ï ˜Ó‚ÂÍ˙Ú ÔÓ‰ÚËÍ‚‡ ÊË‚ÓÚÌÓÚÓ ‰‡ Á‡Â-
ÊÂ ‚Â„ÂÚ‡Ë‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ - ËÁÔÓˇÁ‡ „ÓËÚÂ, ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡ı‡ Ë
ÒÎË‚Ë, ˇ·˙ÎÍË Ë ÍÛ¯Ë, Í‡Í‚Ó ‰‡ Û˜‡Ú ÏÂ˜ÍËÚÂ, ÔÂ‰Ë
‰‡ Û‰‡Ë ˜‡Ò˙Ú Á‡ ÁËÏÂÌ Ò˙Ì. —Â„‡ ·ÓˇÚ Ô‡Ë ‰‡ Ò‡‰ˇÚ
„ÓÒÍÓÔÎÓ‰ÌË Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËˇ Á‡ ÏÂ˜ÍËÚÂ.

 ‡Í ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‡Á·ÂÂ Í‡Í˙‚ ‚Ë‰ ÏÂ˜Í‡ ÒÚÂ ÒÂ˘-
Ì‡ÎË ‚ „Ó‡Ú‡? œÓÏ˙Í‚‡ÚÂ ÒÂ ÌÂÁ‡·ÂÎˇÁ‡ÌÓ ÓÚÁ‡‰ Ë Ò
‚ÒË˜Í‡ ÒËÎ‡ ËÁËÚ‚‡ÚÂ ÏÂ˜Í‡Ú‡ ÔÓ Á‡‰ÌËÍ‡. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-·˙ÁÓ ÒÂ Í‡˜‚‡ÚÂ Ì‡ ·ÎËÁÍÓÚÓ ‰˙‚Ó. ¿ÍÓ
ÏÂ˜Í‡Ú‡ ÒÂ Í‡˜Ë Ì‡ ‰˙‚ÓÚÓ Ë ‚Ë ËÁˇ‰Â, Â ÒÚ˙‚ÌËˆ‡.
¿ÍÓ Ó·‡˜Â Ô˙‚Ó Ò˙·ÓË ‰˙‚ÓÚÓ Ë ‚Ë Ì‡ÔÎ˛Â - Â ‚Â„Â-
Ú‡Ë‡ÌÍ‡. “Ó‚‡ Í‡Á‚‡ ‚Ëˆ˙Ú. ¿  ‡‡ÏÙËÎ √˙·ÂÎÓ‚ ÓÚ
—ÏËÎˇÌ, Í‡ÚÓ ‚Ë‰ˇÎ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂÚ‡ ÓÚ ÒÂ·Â ÒË ÏÂ˜Í‡,
·˙ÁÓ ÒÂ ÔÓÍ‡ÚÂËÎ Ì‡ Â‰Ì‡ ·ÓËÍ‡ Ë ÒÂ ‚ÍÓÔ˜ËÎ Á‰‡‚Ó
‚ ‰˙‚ÓÚÓ. ÃÂˆ‡Ì‡Ú‡ ‰ÛÒ‡Î‡ ‰˙‚ÓÚÓ, ÌÓ ÚÓ ËÁ‰˙Ê‡ÎÓ,
Ì‡Í‡ˇ ÒÂ ÓÚÍ‡Á‡Î‡ Ë ÒÂ ¯ÏÛ„Ì‡Î‡ ‚ „Ó‡Ú‡.

Œ˘Â Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ ÓÚ ‚ÂÒÚÌËˆËÚÂ: ì√Î‡‰Ì‡ ÏÂ˜Í‡ ÒÎËÁ‡
‚Â˜Â ‚  ‡ÎÓ‚Óî (ÊË‚ÓÚÌÓÚÓ ‚ËÎÌÂÂ ÒÂ‰ Ô˜ÂÎËÌËÚÂ
‚ Í‚. —Û¯Ëˆ‡), ì√Î‡‰ÌË ÏÂ˜ÍË Ì‡Ô‡‰‡Ú ÒÂÎÓ, ˜‡Í‡Ú „Ë
Ò ÔÛ¯ÍËî (ÒÂÎÓÚÓ Â  Î‡‰ÌËˆ‡ - ‚ ÔÓÎËÚÂ Ì‡ ¬ËÚÓ¯‡!),
ì—Ú˙‚ÌËˆ‡ ‡ÁÍ˙Ò‡ ÚÂÎÂÚ‡ ÔÂ‰ ÒÚÓÔ‡ÌËÚÂ ËÏ ‚ ÒÏÓ-
ÎˇÌÒÍÓÚÓ ÒÂÎÓ “ÛˇÌî, ìÃÂ˜Í‡ Ì‡Ô‡‰‡ ÒÚ‡‰Ó Ì‡ flÌÂ
flÌÂ‚î(Û·Ë‚‡ ÚÂÎÂ Ë ‡ÁÍ˙Ò‚‡ ˛ÌËˆ‡)...

¡˙Î„‡Ëˇ Â Â‰Ì‡ ÓÚ ÒÚ‡ÌËÚÂ ‚ ≈‚ÓÔ‡ Ì‡Â‰ Ò
–ÛÏ˙ÌËˇ, –ÛÒËˇ, ÿ‚ÂˆËˇ Ë ‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ Ò˙Ò ÒÚ‡·ËÎÌ‡
ÔÓÔÛÎ‡ˆËˇ ÓÚ Í‡Ùˇ‚Ë ÏÂ˜ÍË. œÓ ÌÂÓÙËˆË‡ÎÌË ‰‡ÌÌË
ÏÂ˜ÍËÚÂ Û Ì‡Ò Ò‡ ÏÂÊ‰Û 500 Ë 700. ƒÓË ËÁÌ‡ÒˇÏÂ
ÏÂ˜ÍË.

ÃÂ˜ÍËÌ‰ÂÌ ˘Â ÏËÌÂ, ‰Âˆ‡Ú‡ ˘Â Ì‡ÔË¯‡Ú Ò˙˜ËÌÂ-
ÌËÂ ìÃÂ˜Í‡Ú‡ - Ì‡¯ ÔËˇÚÂÎî (ÔÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÔÓÂÍÚ!),
ÏÂ˜ÍËÚÂ ˘Â Á‡ÒÔˇÚ ÁËÏÂÌ Ò˙Ì. —ÚÓÔ‡ÌËÚÂ ˘Â ÔÓ‡ı‡-
ÚˇÒ‡Ú, ‡Î‡ ‚˙ÎˆËÚÂ ÌÂ ÒÔˇÚ ÁËÏÂ... œ˙Í Ë Ì‡ÔÓÎÂÚ
ÏÂ˜ÍËÚÂ ˘Â ÒÂ ‡Á·Û‰ˇÚ...

Тодор КОРУЕВ

Н
·Ó‡‚Ë. «‡‡‰Ë ÚÓ‚‡ ÒÂÎˇÌËÚÂ ÌÂ
Û·Ë‚‡Ú ÏÂ˜Í‡, ÓÒ‚ÂÌ ‡ÍÓ Úˇ Â
ÒÚ‡Ì‡Î‡ ÒÚ˙‚ÌËˆ‡.  Ó„‡ÚÓ ‚‡ÎË
‰˙Ê‰ Ë ÔÓÒÎÂ ÔÂ˜Â ÒÎ˙ÌˆÂ - Ì‡-
Ó‰Ì‡Ú‡ ‚ˇ‡ Í‡Á‚‡, ˜Â ÚÓ„‡‚‡ ÒÂ
ÊÂÌË ÌˇÍÓˇ ÏÂ˜Í‡ - ˜ÂÚ‡ Û Ì‡Ó-
‰Ó‚Â‰‡ ƒËÏËÚ˙ Ã‡ËÌÓ‚. » Ó˘Â

  Животописи

аскоро, в
една по-
лубудна
нощ, чо-
векът ми

МечкатаМечкатаМечкатаМечкатаМечкатаМечкатаМечката
Посланието на Крисия
Дали разбрахме смисъла, съдържанието, истинското
творческо и човешко послание на малкото
българско момиче и на двамата му партньори?

Страхил ГОРАНОВ*

1. Искам да съм някой
ден фея или супергерой.
Всички хора по света ис-
кам да превърна във
деца. И повярвай ми, че
съвсем сами този свят ще
променим. Припев: Ще
бъде детска планета - без
глад и страх и война! Ще
бъде детска планета -на-
шата земя! Ще бъде дет-
ска планета - надежда,
мир, светлина! Ще бъде
детска планета - най-кра-
сивата!

2. Не е само сън това,
не е малко приказка
една. Но повярвай, че
съвсем сами този свят ще
променим. Припев: Ще
бъде детска планета - без
глад и страх и война! Ще
бъде детска планета - на-
шата земя! Ще бъде дет-
ска планета - надежда,
мир, светлина! Ще бъде
детска планета - най-кра-
сивата мечта!... Детска
планета... Детска планета
- нашата земя... Ще бъде
детска планета - най-кра-
сивата мечта.

Да, нашите деца не
искат война, не искат
страх и глад, които днес
и сега владеят, зловещо
са обхванали цялата пла-
нета. Те искат надежда,
мир, светлина, които
днес липсват на цялото
човечество, за които меч-

*Авторът е писател

тае всеки нормален чо-
век. Да, защото единстве-
но чистотата на детската
душа днес се бори за
мира на планетата. Мир!
Тази вече повече от
двайсет години забраве-
на дума! Има респектира-
щи и възпиращи военни
операции, има отговор на
терористични актове, има
щитове и мечове, борба с
тероризма, а това е про-
сто война, кръв, пари и

борба за черните кладен-
ци на петрола.

Колко е просто всич-
ко в тази песен. Нека се
превърнем в деца, нека
сами спрем ужаса на
войната! Но защо не слу-
шаме децата, защо чува-
ме песента на това дете
с огромен талант, артис-
тично внушение и огро-
мен духовен аристокра-
тизъм, без да вникнем в
смисъла, съдържанието и

вътрешния живот и заряд
на текста?

Казаното в песента е
мечта на цялата плане-
та, тази песен е посла-
ние към всички - прави-
телства, управляващи,
партии, корпорации, бан-
ки и войници, но дали
стига до тях, дали я чу-
ват те?! Ако не разберем
това послание на вели-
колепното трио, нашето
утре е вече обречено!

Четвърт век лутания
в държавното управление

Н

Проф.
Чавдар
НИКОЛОВ

При липсата на отчетлива публична партийна ориентация
националният интерес би трябвало да бъде първостепенна идеология

се яви неочаквано
и дълго не си оти-
де. Сигурно беше в
правото си, защо-
то в края на 90-те
и в началото на
“нулевите години”
на новия век се
виждахме често по
разни “телевизион-

бавя към очаквания скок в безрабо-
тицата още и нерадостния факт, че
нашата енергетика последовател-
но във времето е докарана вече до
подвластност не на национална
стратегия, а на някакви си недотам
ясни за държавното ни управление
и обществеността, привнесени
отвън чужди интереси. Ако про-
дължим да развиваме мисълта на-
татък, ще намерим също ред преки
и косвени връзки със състоялата се
деиндустриализация на България.
Както и с измеренията на “вредна-
та” държава и с нейния умишлен
демонтаж посредством съответната
чуждестранна агентура през прехо-
да, свел ни до ролята на третосте-
пенна икономика и държавност.

Като депутат и като недепутат
Весо Бончев обичаше да шофира

не от най-новите, а от “вечните”
модели на “Волво”, вероятно не
само защото представляваше
шведски фирми. Може би една по-
добна есенциално стабилна при-
емственост остана една от не-
сбъднатите негови мечти в бор-
бата му за запазване на АЕЦ
“Козлодуй”, която бе харизана не-
нужно евтино и лекомислено от
тукашните “йес” политици, про-
дължаващи и днес да населяват
парламент и правителство.

Навремето д-р Дертлиев ни се
беше разсърдил, но не за дълго,
че с Ганчо Ганчев, сега професор,
сме тръгнали да помагаме на пар-
тията Български бизнес блок на
Жорж Ганчев, в чиято парламен-
тарна група членуваше и Веселин
Бончев. Както впоследствие ясно се
видя, съображенията ни не бяха ка-
риеристични, дори при епизодич-
ното наше участие в изплашилото
мнозина преди осемнадесетина го-
дини “правителство в сянка”. Кога-
то социалдемокрацията сама не
знае защо и как така се явява со-
циалдемокрация, единствената
идеология, на която може да се
служи, за да не се пропиляват
напразно животът и придобитите
компетенции, у нас се нарича
България.

При евентуалното възприемане
на подобна мисловна рамка от мно-
зинството много от лутанията в
държавното ни управление през
последния четвърт век категорично
биха ни били спестени. Изборът тук
днес дори не е нещо като “секънд
бест”, а въпрос на логично задълбо-
чаване и надграждане, който изи-
сква съответно време. Колко обаче,
никой не би могъл на прогнозира.

но-политически дела”. Имаше една
такава гледана публицистична те-
левизия, “7 дни”, където Веселин
Бончев водеше авторско предава-
не и често ме канеше да си бесед-
ваме. Което пък прерасна във вза-
имна симпатия и в някаква фор-
ма на приятелство. Какво обаче
свързваше представителя на “праг-
матизма”, “рицаря на българската
енергетика”, както сполучливо го
нарече някакъв вестник в некроло-
га по повод смъртта му през 2010
година, с един “фундаментален” со-
циалдемократ от моя сорт?

Мисля си, главното беше споде-
леното убеждение, че енергетика-
та за страна от нашия мащаб може
главно да бъде държавно дело и
така по необходимост предмет на
дългосрочна обмислена стратегия.
Контекстът следователно изначал-
но изключва безразборната прива-
тизация, предприета от царските
икономисти, за които ми липсват
други думи, освен “лайнарчета”,
извинявам се за несдържаността,
но всяка сдържаност доказано има
предели.

Предстоящото закриване на
ТЕЦ “Варна” демонстративно при-

Веселин Бончев
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Слово на ректора на Софийския университет
на патронния празник на Алма матер вчера

По-важно е да строиш,
отколкото да рушиш
По-важно е да строиш,
отколкото да рушиш
По-важно е да строиш,
отколкото да рушиш
По-важно е да строиш,
отколкото да рушиш
По-важно е да строиш,
отколкото да рушиш
Проф. Иван ИЛЧЕВ

аново сме тук, за да
почетем паметта на
патрона на Софий-
ския университет
“Св. Климент Охрид-

През годината, изтекла от
предходния патронен празник,
нашият университет премина
през доста изпитания, но вярвам,
че запази достойнството си  и не
преви коляно пред никого.

Не бе лесно да се работи
през тази година,  както не бе

лесно на цялото българско об-
щество, люляно от разочарова-
ния и лишено от надежда от
своите водители. И въпреки
всичко ние си оставаме  верни
на своята мисия, завещана ни
от свети  Климент Охридски -
да правим “всички съучастници
в доброто”. Колегията ни
продължава упорито да  рабо-
ти като своя патрон, който по
думите на  съвременниците му,
“никога не го видяхме да  без-
действува... знаеше, че безде-
лието е учител на всяко зло”.

И нека да споменем само
някои от нещата, които видяхме
през годината. Софийският уни-
верситет “Св. Климент Охридски”
и тази година в националните
рейтинги си остава най-добро-
то висше училище в България.
И то с подобрени позиции в
някои направления.

Наши колеги, на които искам
да изкажа най-искрените ни
благодарности, работиха упори-
то по създаването на Стратегия

за висше образование, която,
надявам се, политиците ще про-
явят поне капка разум и ще
приемат в Народното събрание
още в близките седмици. Други
отделиха месеци от времето си
за разработването на Оператив-
ната програма “Наука и образо-
вание за интелигентен   растеж”,
която би осигурила глътка въздух

за тези две сфери.
Преди месец излязоха ре-

зултатите от  проучването на
“Томсън-Ройтерс”, според кои-
то  изследванията на колегията
на Софийския  университет са
цитирани с 30% по-често от
изследванията на колегите от
следващата ни  научна инсти-
туция, а 43 проучвания на наши
колеги са сред върховия един
процент на най-често цитира-
ните проучвания в света.

Колеги от Физическия факул-
тет са съавтори в проучванията
на Нобеловите лауреати по фи-
зика за 2014 г. Университетът
стана член на  Международната
асоциация на научните паркове.
Софийският университет сключи
договор със  “Самсунг” за създа-
ване на “Център за технологии и
иновации”. Университетската
библиотека стана  първата биб-
лиотека в България с над един
милион   електронни библио-
графски записа. Магистърска
програма “превод” на ФКНФ

получи за втори път Знака за
качество на Европейската коми-
сия. През годината подписахме
уникален договор със Зограф-
ския манастир за създаване на
първата по рода си Зографска
електронна научноизследова-
телска библиотека.

Нашите студенти заеха второ
място след НСА в генералното

класиране на Националната
универсиада. Университетът бе
награден за успехите си в раз-
витието на програмата “Еразъм”
и студентите ни имат великолеп-
ни възможности да  осъществя-
ват международна мобилност.

Повиши се и международни-
ят авторитет на университета.
Той бе избран за европейски
координационен център на Кон-
сорциума на университети от
Европа и Китай, в който влизат
университети от 16 европейски

Снимка Мариета ТОМОВАН
ски” - символа  на знанието и
стремежа  към истината свети
Климент Охридски.

България на Борис и Симе-
он бе създадена от хора, които
вярваха в нея и работеха за нея.
Без тях тя нямаше да се случи.
Вярваха и работеха въпреки
трудностите, въпреки укорите,
въпреки нападките.

От хора като свети Климент
Охридски, които се гордееха с
това,  че са ученици на Кирил и
Методий, защото бяха убедени,
че да се гради може само върху
постигнатото от предходниците
ти. Че по-важно е да строиш, от-
колкото да рушиш. От хора, кои-
то, ако цитирамежитието на св.
Климент Охридски: “без да пре-
виват коляно пред никого от хо-
рата, са... станали светила на све-
та,  имащи словото на живота”.

ЗАБРАВЕНИТЕ БЪЛГАРИ

Георги ПЕНЧЕВ

Като прочете човек това, ще си
рече: Че кои ли у нас не са забравени?
И ще е прав. Защото от години управ-
ниците идват и си отиват, но мислят
само за себе си. И то най-добре личи
по сегашния хал на българите. Стиг-
нахме дъното и живеем най-бедно в Ев-
ропейския съюз. Това сякаш не ни
обижда и го приемаме спокойно.

Думата ми сега е за ония много бълга-
ри, жива част от България, които от годи-
ни обикалят по света и търсят по-добро
място за живеене. Те избягаха оттук, но
имаме ли право да ги наречем бегълци.
Дали не са несретници. Немили и недра-
ги. Защото от доброто никой не бяга.

Различни причини разпиляха толкова
българи по света. Промените се оказаха
зла вихрушка, която обърна хиляди съдби.
Някои тръгнаха заради приключения - свят
да видят, но огромната част от тия хора
тръгнаха за хляб и бъдеще.

В годините на преход българите са
толкова притеснени и свити в ъгъла на
живота, че не поглеждат встрани да ви-
дят и разберат какво става с тях. Сменят
се партии, изреждат се правителства, а
ние сме все последната дупка на кава-
ла. Признаха ни за най-бедните и из-
глежда решиха, че няма какво да се за-
нимават повече с нас.

 Управниците услужливо се стараят да
изтрият от народната памет,

че сме били силна
и забележима държава

с индустрия и селско стопанство, което
познаваха по Европа. Изглежда, че успя-
ха тия умници, защото вече се храним с
плодове и стоки от близки и далечни
земи. Българската земя е превърната в
трънаци и пустош, а от работливите й
хора сякаш не остана и помен. Народът
право е рекъл: което сам си направиш и

най-големият ти враг не може да го сто-
ри. Такава е нашата днешна съдба.
Съдба за окайване, която не чужди, а
български управници ни докараха.

 Много са днешните ни тревоги и бед-
ният човек е петимен и за малкото, но
има ли кой да му го стори. Мисля си колко
ли хиляди изтерзани и страдащи хора от
села и градове чакат тръпни да звънне
телефон, скайпът да светне и да чуят ро-
ден познат глас. Целият им живот сега се
върти все около този глас от далечната
чужбина с едничката мисъл - дано са живи
и здрави, дано са добре. Хиляди, десетки,
стотици хиляди са такива тръпнещи и
очакващи хора. За-
мисляли сте се, че го-
ляма част от българ-
ското население се
разпиля през послед-
ните десетилетия по
целия широк свят. Ако
си представим, че
тези откъснали се от
родината хора се
съберат заедно, те
ще създадат  градо-
ве като най-големите.

 Порових се из
различните мрежи и
стигнах до сведения,
от които да ти настръхне косата. Зная че
тези сведения навярно не са точни, но
все пак. Според такова сведение в мре-
жата към 26 август 2013 г. за последните
23 години близо 3 милиона българи са
напуснали страната.

Близо 3 милиона!!!

Нека данните да се приблизителни,
нека дори да са с милион по-малко. Но
това са страшно много хора. Според офи-
циалното преброяване от 2011 г. напус-
налите страната българи са около 2 ми-
лиона и 100 хиляди човека. Най-много са
заминали за САЩ - 300 хиляди, за Гърция
- 300 хиляди, за Испания - 250 хиляди, но
вероятно са двойно повече, защото много
работят там нелегално. Само в град като
Чикаго в САЩ са 150 хиляди българските
емигранти. Много са страните, много са и
българите, намерили там покрив.

Изненада ме сведението за Германия.
Известно е че много нашенци намират
там приют и най-вече добре подготвените

специалисти. Според сведение от 2013 г.
там живеят около 120 хиляди нашенци.
Но обърнете особено внимание! От тях 20
на сто са женени за немски поданици.
Българските студенти там са най-много
след китайските! Всеки може да си раз-
мишлява каквото иска след това.

 Има и други прелюбопитни сведения,
които определят мястото и значението на
нашите емигранти в живота на разните
страни. Много учени, направили интерес-
ни открития, са в чужди страни и работят
за тях. А бедна България може даже и
хабер да няма какви научни постижения
те имат. Но за други, а не за нас.

 Днешната българска емиграция е
много различна от някогашната. Макар
пак най-често точно беднотията да е

подгонила много хора. Те са наши деца,
наши братя и сестри. Защо трябва да се
срамим, че лицето на нашата България
по света дават ромите. Пък нима и те
всичките са джебчии и крадци. Те са
същите несретници. А разните отрепки,
които ще са мафиоти навред по света.
Те може да са българи, но не това е
нашата България.

 Днешната наша емиграция, на която
краят не се види, предизвиква много и
все трудни и неясни въпроси. Нямам сили
да посоча дори най-важните от тях. Но
съм дълбоко убеден, че съдбата на
българската емиграция

става много важен
държавен въпрос

Известно е че има Държавна агенция
за българите в чужбина, че тя върши се-
риозна работа. Известно е, че в различ-
ните държави българските общности са
твърде активни. Имат училища, църкви,
вестници, радиостанции и т.н. Всичко това

е великолепно, благородно. Но дали е
достатъчно. Дали ритъмът на времето не
налага друг подход и други мерки. Не
трябва да се сещаме за тях и да ги търсим,
само когато идват избори.

От многото проблеми има един, който
крие дълбок смисъл за съдбата и бъде-
щето на нашата нация. Не зная как ще се
развива светът дори в близките години,
но мисля, че е нереално да чакаме, че
тези забегнали по света българи ще се
върнат. Тези хора, потърсили бъдещето
си другаде, се устройват там, създават се-
мейства и пускат корен. Докато имат тук
живи близки и роднини, ще наобикалят.
Но с годините коренът ще завехне. Ще
остане само споменът за родното място,
за българското небе. Техните наследници

може би вече дори
езика ни няма да зна-
ят. Излиза, че бавно и
полека тези милиони
българи ще забравят
своето потекло. Тъжна
е такава перспектива.
Макар да е много
възможна. Сякаш най-
възможната.

Може ли нещо да
се стори, за да проме-
ним такъв изход. Мис-
ля, че колкото и слож-
но и неясно да е, все
пак може и трябва.

Държавата да събере умните си глави и
да подготви дългосрочен стратегически
план за опазване на българската нация.
Той ще стане важна част от голямата
идея против обезбългаряването. Където
имаме големи наши колонии, да се
поддържа активно огънят на българщи-
ната. А такива колонии трябва навсякъде
да има. Едва ли има готови рецепти, но
има опити по света. Има държави, които
полагат много грижи и поддържат будно
националното съзнание на своите емиг-
ранти. Нужна е държавна политика с да-
лечна перспектива. Ние сме си заровили
главите в  своето жестоко всекидневие и
не поглеждаме встрани. А времето не
пита. То лети и няма да ни чака.

 Дано се появят управници, които
виждат по далече от носа си и ще по-
мислят реално, практически за тези
наши забравени българи. Те трябва ви-
наги да се чувстват част от майката-
родина. Да не живеят като отлъчени и
забравени. Да знаят, че България мисли
за тях. Наш дълг е това. Днес!

страни и за момента  към 50
университета от Китай, а негови-
ят ректор    - за президент на
консорциума. Ректорът беше
избран и за член на изпълни-
телното бюро и следващ прези-
дент на Асоциацията на балкан-
ските университети.

Това са нещата, които сме
свършили, но ни предстоят нови
предизвикателства, особено
ако  бъде приета Стратегията
за висше образование. Успех,
колеги и Честит празник!
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ПРЕМИЕРА НА ПОСТАНОВКАТА
„В ПОЛИТЕ НА ВИТОША” ОТ ЯВОРОВ Картини от сухи

цветя в галерия
„България”

Уникална изложба на картини
от сухи цветя - ошибана, може
да се види до 30 ноември в гале-
рия “България”. Експозицията е
част от Дните на японската
култура в България и е органи-
зирана от галерия “Нирвана” с
подкрепата на посолството на
Япония. Древното изкуство оши-
бана има над 1000-годишна ис-
тория и изисква прецизност във
всеки детайл и специално отно-
шение към използваните мате-
риали. Цветята и растенията
се изсушават и се полагат върху
ръчно изработена хартия уаши.
В началото японците събирали и
изсушавали цветя, за да запа-
зят по-дълго спомена от прият-
но пътуване или от любим човек.
Авторка на изложбата е Вален-
тина Ганева-Щерева, дългогоди-
шен състезател и треньор по
художествена гимнастика. Сред
творбите й има природни пейза-
жи, исторически и културни за-
бележителности, портрети.
Част от картините на авторка-
та са притежание на колекцио-
нери от Япония, България, Кана-
да, Франция, Южна Африка.

Ева Липска гостува
в София и Пловдив

Среща с полската поетеса
Ева Липска и представяне на
българското издание на книга-
та й с поетична проза “Скъпа
госпожо Шуберт...” (превод Вера
Деянова) ще се състои на 2 де-
кември от 18 ч. в клуб “Чай във
фабриката”, ул. “Бенковски” 11.
Входът е свободен. Организато-
ри са Полският институт в
София съвместно с издателст-
вото за поезия “Да”. Гост на
срещата е Сeбастиан Кудас,
автор на илюстрациите в кни-
гата. Водещ - Марин Бодаков,
поет и журналист. Стиховете
ще чете актрисата Снежина
Петрова. Ева Липска ще госту-
ва и в Пловдив на 1 декември от
19 ч. в клуб “Петното на Рор-
шах”, ул. “Йоаким Груев” 36.
Входът е свободен. Водеща на
срещата ще е Силвия Чолева,
поетеса и журналистка.

Отложен спектакъл в
ДТ „Стоян Бъчваров”

Поради заболяване на артист
спектакълът на ДТ “Стоян Бъчва-
ров” “Ричард III” от Шекспир, по-
становка на Пламен Марков, пла-
нирана за 25 ноември, бе отложе-
на. Билетите важат без заверка
за спектакъла на “Ревизор” от Че-
хов, реж. Пламен Марков, на 27
ноември, научи ДУМА от Виолета
Тончева от ДТ “Стоян Бъчваров”
и Държавна опера Варна. “Отело”
от Верди ще се играе на 28 ноем-
ври - втори спектакъл след лят-
ната премиера, със световната
прима Цветелина Атанасова в
ролята на Дездемона, Мартин
Илиев е Отело и Пламен Димит-
ров - Яго. През декември предстои
представлението на “Риголето”
от Верди на 9 декември, с дири-
гент Станислав Ушев и солисти
Пламен Димитров, Валерий Геор-
гиев и Ирина Жекова, на промоци-
оналната цена от 6 лв.

Годишната награда “Златен слон” -
за изключителен и безкористен принос
за издигане на авторитета на кукления
театър, ще бъде връчена на 30 ноември
- на официалната премиера на първия
за Европа воден куклен спектакъл “Рай-
ската птица” - на закритото езеро в Сто-
личния зоопарк, в залата “Големи кот-
ки”, от 21 ч., съобщава БТА.

Автор на пластиката е известната ху-
дожничка и карикатуристка Диляна Нико-
лова. Носителите на отличието за мина-
лата година са акад. Пламен Карталов,
поетът Валери Петров, режисьорите Юлия
Огнянова, проф. Атанас Илков, проф. Дора
Рускова, НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, пи-
сателят Николай Вълчинов, композиторът
Хайгашод Агасян, театър “Ателие 313”,
Димитър Павлов, мимът доц. Александър
Илиев, проф. Станислав Семерджиев,
Рони Албрехт, председател на УНИМА -
Белгия, и Соня Дурова - Култпроект, Моск-
ва. Носителите на наградата по регла-
мент номинират поредните отличени.

“Райската птица” на Малък куклен те-
атър “Слон” е първият оригинален,
български воден куклен спектакъл. По-
становката е единственият засега успе-
шен опит за създаване на водно кукле-
но представление извън географските му
граници - делтата на Червената река
във Виетнам. Това е древен традицио-
нен куклен театър и до ден-днешен тай-
ните му остават загадка както за публи-
ката, така и за професионалистите. За

Вечер, посветена на 200-годишнина-
та от рождението на М.Ю. Лермон-
тов, ще се състои днес от 17 ч. в
Музикалния салон на Руския кул-
турно-информационен център на ул.
“Шипка” 34, етаж 3.
Участие ще вземат проф. Петър
Велчев, Лъчезар Еленков, Надя
Попова, Найден Вълчев, Иван Есен-
ски, Андрей Андреев, Емилия Лазаро-
ва, Владимир Маринов и ученици от
73 СОУ “Владислав Граматик”, София.
Организатори са фондация “Устойчи-
во развитие за България”, Съюзът
на българските писатели и предста-
вителството на Россътрудничество в
България.

Лермонтови
четения
в РКИЦ

ВРЪЧВАТ ГОДИШНАТА
НАГРАДА „ЗЛАТЕН СЛОН”

пръв път за България и Европа се прави
такъв театър, но изцяло подчинен на ев-
ропейската културна традиция.

Спектакълът е плод на дългогодиш-
ните изследвания на доц. Мирослав Цве-
танов - директор на театър “Слон”, и е
предмет на негов научен труд. Автор-
ският сценарий е на актрисата и режи-
сьорка Роза Николова. Идейният про-
ект, сценографията и куклите са на Ми-
рослав Цветанов. Музиката е на младия
композитор Пламен Цветанов. В екипа
са и Върбина Ангелова и Диляна Нико-
лова, които представят спектакъла.

ÂÀËÅÍÒÈÍ
ÊÀÐÀÌÀÍ×ÅÂ

СИ ПОЖЕЛА
ТВОРЧЕСТВО

Валентин
Караманчев получи

поздравления от
свои почитатели

Премиера на двутомника
„Събрано” от известния писател
в рамките на „Старинният файтон”

Двутомникът “Събрано” на
известния писател и журна-
лист бе представен на ул. “По-
зитано” 20 в рамките на НЛС
“Старинният файтон”. В про-
зата на Валентин Караман-
чев всичко е прозвучало и не
звучи, всичко е истинско,
събрано от съдби и сенки на
всички хора - отбеляза поете-
сата Елена Алекова в своето
встъпително слово по време
на литературната премиера. -
Характерна черта за творче-
ството на Караманчев са
единството и споеността на
езика, което веднага хваща
читателя за гърлото с маги-
ческа сила. Неговото слово
извира от забрави и възкре-

сява погинали светове. То е
ехо от българските времена,
което носи полъха на отвъдно-
то и вечността; изваяно е с мя-
рата за добро и зло, а обра-
зите са оваяни с дълбока чо-
вечност. Валентин Караман-
чев е писател с мъдро сърце
и детска душа - подчерта
Елена Алекова.

“Дължа много на Валентин
Караманчев. Той благослови
първата ми книга, поощрява-
ше и насърчаваше моята изя-
ва в литературата, за което му
дължа огромна благодарност
- сподели Бойка Асиова. - Не-
говото творчество е изящна
сплав от природа, народопси-
хология и история. Бих желала
и мен да ме четат така, както
четат неговите книги” - подчер-
та авторката на романа “Яло-

вата вдовица”, на сборниците
с разкази и есета  “Сребърна
пара”, “Да излъжеш дявола”,
“Мир вам, сто врабчета”, “При-
писки” и “Време назаем”, като
пожела на писателя да има
още много дни, посветени на
литературата.

За своя земляк говори емо-
ционално и поетът Петър Ан-
дасаров. “Валентин Караман-
чев пишеше така, както е жи-
вял и както живееше. Той хо-
деше по земята като Господ и
е събрал в своето творчество
всичко човешко. Щастлив съм,
че бях един от неговите първи

читатели, че срещнах един от
най-големите писатели на
България” - подчерта извест-
ният поет.

От сърце благодаря за това,
че почетохте премиерата на
моя двутомник - обърна се Ва-
лентин Караманчев към дошли-
те на вечерта писатели и жур-
налисти, почитатели на него-
вото слово. Искам да споделя с
вас, че по начало не харесвах
заглавието на двутомника
“Събрано”. Настоявах то да
бъде “Ланшна шума”, която
времето ще замете след себе
си. Възприемам написаното от

мен по-скоро като нещо, което
може да обогати хумуса на
българската литература. Но в
края на краищата кандисах и
приех заглавието, което пред-
ложи редакторът на двутомни-
ка, и той излиза така, както са
решили издателите. Живях в
интересно време, живеем в ин-
тересни времена. Ако имам
още някой и други ден, ще се
опитам да разкажа за патила-
та и страдалчествата на някои
люде и техните книги - отбеля-
за В. Караманчев.

По време на литературна-
та премиера артистите Ина
Караманчева (внучка на пи-
сателя) и Георги Михалков
(негов зет) изнесоха рецитал
по творби от “Събрано”. Но-
вият двутомник излиза с мар-
ката на ИК “Синева”.

Снимка Мариета ТОМОВА

Сцена от “Райската птица”
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ското усилие на участниците в спектакъ-
ла, той създава усещане за динамика, за
смяна на настроения и състояния. Превръ-
ща се ту в пъклен котел, който ври и кипи,
ту в бойно поле или в гробище, в дворцо-
ва зала или в гора, но винаги е арена на
пагубни страсти и съдбовни предчувствия.
Бесовете и вещиците са много важна част
в спектакъла, добре разработена режи-
сьорски и хореографски и защитена от-
лично от женския хор и от артисти-бале-
тисти. Но, разбира се, в центъра на дей-
ствието са лейди Макбет и самият Макбет.
Сопраното Таня Иванова, с чието име са
свързани успехи на Античния театър в
“Атила” и в “Мадам Бътерфлай”, убедител-
но защитава в музикално и артистично
отношение образа на амбициозната крал-
ска съпруга. Заедно с баритона Венце-
слав Анастасов (Макбет), когото познава-
ме като Амонасро в “Аида”, те отлично
пресътворяват фаталния тандем в светов-
ната класика. Безукорни са - уверени, ар-
тистични, действени, разнообразни като
поведение, неуязвими като вокална тех-
ника и преживяване. В другия състав

Макбет се изпълнява и от известния бари-
тон Петър Данаилов, солист през този се-
зон на Пловдивската опера. Много добри
впечатления оставят басът Пламен Кум-
пиков като Банко, тенорите Ивайло Ми-
хайлов и Марк Фаулър като съратниците
Малкълм и Макдъф. Художник на над 100-
те костюма, пренасящи ни в ХI век, е
Цветанка Петкова-Стойнова. Стилни и
изискани в сиво-тъмната гама, с отделни
акценти в червено - червените ръкавици
върху окървавените ръце на двойката
Макбет. Хореографката Боряна Сечанова
е въвела три фигури като лишени от лице,
облечени от горе до долу в един цвят, те
са бесовете, които изкушават персонажи-
те, те са сякаш подсъзнателното им “Аз”.
Дали държат в ръцете си птица, бокал

или плащ, но те със сво-
и - те хореографски и пан-
то- мимически изпълнения
с а много интересна част от

атмосферата и действи-
ето в спектакъла. Хори-
стите и изпълнителите
на малките роли също
се справиха много доб-
ре в артистично и му-
зикално отношение.
Оркестърът под дири-
гентството на Лучано
ди Мартино е на по-
знатото високо равни-

ще. В спектакъла малко се накъ-
сва общото внушение от изчакването и
съобразяването с въртенето на кръга, но
това са технически забележки.

Оттук нататък през сезона 2014/
2015 г. ще следват премиерите на “Си-
моне Боканегра”, “Риголето” (по пие-
сата на Юго “Кралят се забавлява”) и
“Дон Карлос” (по драмата на Шилер).
Вечните теми за доброто и злото, за
отмъщението и възмездието, за съдба-
та и свободния избор са мостовете,
които обединяват техния избор.

Новост през сезона са и предпреми-
ерните презентации “зад кулиси” на вся-
ко заглавие, в които зрителите надник-
ват в подготовката на представленията
с демонстрации на сценичните служби,
любопитни беседи, срещи със солистите
и присъствие на репетиция.

Пенка КАЛИНКОВА

Вeчните теми чрез музиката на Верди
и сюжети на Шекспир, Шилер и Юго
Вeчните теми чрез музиката на Верди
и сюжети на Шекспир, Шилер и Юго
Вeчните теми чрез музиката на Верди
и сюжети на Шекспир, Шилер и Юго
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и сюжети на Шекспир, Шилер и Юго
Вeчните теми чрез музиката на Верди
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ЮБИЛЕЙНА ВЕЧЕР НАÕÐÈÑÒÈÍÀ
ÀÍÃÅËÀÊÎÂÀ
Оперната прима ще отбележи 70-годишнината си
в Балната зала на Националната художествена галерия

ство крие Адалджиза на Анге-
лакова. Фразата - изваяна, дик-
цията - безупречна, тонът -
пронизан от съкровено чувство
на жертвеност и обреченост”,
посочва списание “София”.

Ангелакова е завършила
Музикалната академия “Проф.
Панчо Владигеров” и “Санта
Чечилия” в Рим. Специализира
във Венеция бароков вокален
стил и в Центъра за усъвършен-
стване на млади певци към Ми-
ланската скала при световноиз-
вестната певица Джина Чиня.
Кариерата й започва с тригоди-
шен договор с Миланската ска-
ла, където дебютира като Улри-
ка от “Бал с маски”. Следват
Йокаста от “Едип цар” на Стра-
вински, Адалджиза от “Норма”,
Леонора от “Фаворитката”, Ели-
забет от “Мария Стюарт”. Участ-
ва и в представления на Пикола
Скала, концертира из Италия с
прочутия оркестър “Виртуози ди
Рома”. Работи с едни от най-го-
лемите диригенти и режисьори
от 70-те г. на XX век, сред които
Mадерна, Гавацени, Бартолет,
Питър Маг, Делман, Аранович,
Сандзоньо, Дзеда Джелмети,
Патане, Савалиш, Лопес Кобос,
Меноти, Зануси. Ангелакова е
солистка на Националната опе-
ра от 1976 г. - с поредица от
блестящи художествени пре-
въплъщения - Амнерис, Азуче-
на, Кармен, Сантуца, Изабела
от “Италианката в Алжир” на

Росини, Маделон от “Андре
Шение”, Графинята и Полина от
“Дама Пика”, Марфа от “Борис
Годунов”, Ахросимова от “Война
и мир”, Дуеня от едноименната
опера на Прокофиев, Лукреция
от “Поругаването на Лукреция”
от Бритън. Певицата допринася
много и за популяризирането на
български опери като “Хан
Крум” от Александър Йосифов,
“Хан Аспарух” от Александър
Райчев, “Саламбо” на Веселин
Стоянов.

Паралелно прави и между-
народна кариера. Концертира
из Европа и страната с авто-
ритетни оркестри, камерни
формации и хорове. Много-
бройни са участията й в ра-
дио- и телевизионни записи
за РАИ, БНР, БНТ, има изда-
дени компактдискове и плочи
в “Балкантон”.

От 2001 до 2004 г. Христина
Ангелакова е първата жена -
директорка на Националната
опера и балет. През периода
2004-2008 г. като председател
на фондацията “Национална
опера и балет” осъществява
едни от най-значимите събития
в културния календар на сто-
лицата. Режисира “Така правят
всички” от Моцарт в Музикал-
но-драматичния театър “К. Ки-
симов” - Велико Търново. От
2012 г. е артистична директор-
ка на фестивала “Моцартови
празници” в Правец.

И
Известната оперна певица

Христина Ангелакова ще праз-
нува 70-годишнината си в Бал-
ната зала на Националната
художествена галерия на
28 ноември от 19 ч. Приятели,
артисти и почитатели на при-
мата ще имат възможността да
я поздравят, да се срещнат
отблизо с част от нейните
върхови  постижения, да се
докоснат до голямата личност
на световната артистка и не-
уморим радетел на българска-
та култура. Режисьор на търже-
ството е  Христо Симеонов, а
специални гости - оперните
певци Илина Михайлова, Да-
ниела Дякова, Русалина Мочу-
кова, Деян Вачков, попизпъл-
нителят Дани Милев и актьорът
Руслан Мъйнов. Акомпанимент
на пиано - Ивайло Иванов и
Милен Станев, научи ДУМА от
Сийка Лапачка, пиар.

“Типичен мецосопран, доми-
ниращ с бронзовия си тембър и
завладяваща женственост”,
“...една носталгична Иродиада,
персонажа си е намерила точ-
но и го води безпогрешно с
тъмния си тембър и завидна
интензивност на тон и дейст-
вие”, отбелязват италиански
вестници за Христина Ангела-
кова. Певицата е удостоена с
почетното звание “Комендато-
ре” за изключителни заслуги
към културата на Италия.

“Колко красота и благород-

Н
Новият сезон на Пловдивската опера

ще мине под наслова “Големите класици
в литературата и операта” като на фокус
е музиката на Джузепе Верди върху про-
изведения от Уилям Шекспир, Фридрих
Шилер и Виктор Юго. Директорката на
операта доц. Нина Найденова пак зала-
га на обмислена концепция, като с нея
цели да буди и развива “колекционер-
ската страст” у публиката. Изминалият
сезон беше под знака на Пучиниевата
музика и на портрети на жени, разкрити
в четири опери - “Тоска”, “Турандот”,
“Мадам Бътерфлай” и “Бохеми”.

Първата премиера в подкрепа на “го-
лемите класици” вече се състоя - “Мак-
бет”, постановка на Нина Найденова от
2003 г., се играе за първи път в Пловдив.
Диригент е Лучано ди Мартино, участват
някои от новите солисти на оперния ни
театър. Спектакълът е на път да повтори
подчертания успех на “Турандот” от ми-
налия сезон и този път имаме основания
да кажем, че режисьорката реабилитира
театралното в операта, тя има вкус към
него и умее да го открива и изявява. Об-
разите на Бесовете са в основата на сце-
ничната концепция - те са израз на на-
шите объркани човешки амбиции и на-
мерения. Мистични и реални. Рожби на
силите на мрака, но и на най-потайните
кътчета на човешката душа. Те обсебват!
Превръщат се в провокатор и двигател
на действието, подчиняват на собствена-
та си игра на съдбовност всички - владе-
тели, поробени, вещици и войни. Бесове-
те съблазняват Макбет, лейди Макбет към
страстта, към властта, към техния гибе-
лен край... Това е заложено в концепци-
ята за постановката.

Любопитно е сценографското решение
на отишлия си рано Борис Стойнов -
въртящ се кръг-сфера, който променя
гледните точки многократно. Задвижван
от страстите на персонажите и от физиче-

Амнерис
от “Аида”
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ъществена промяна на времето не се очаква. В
сутрешните часове почти навсякъде, с изклю-
чение на Южното Черноморие, температурите
ще са под 0°. Минималните ще са между минус

6 и минус 1°. Времето над Северна България ще се
задържи предимно облачно, но без валежи, а в по-
голямата част от Южна България - с разкъсана облач-
ност, на места и слънчево. В най-източните райони
вятърът ще отслабне. Максималните температури ще са
между 1 и 6°, в крайните югозападни райони - до 9-11°.

С Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за
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страната втория ден се очаква да превалистраната втория ден се очаква да превалистраната втория ден се очаква да превалистраната втория ден се очаква да превалистраната втория ден се очаква да превали
слаб мокър сняг. Минималните температури щеслаб мокър сняг. Минималните температури щеслаб мокър сняг. Минималните температури щеслаб мокър сняг. Минималните температури щеслаб мокър сняг. Минималните температури ще
бъдат между минус 1 и 0°, а максималните -бъдат между минус 1 и 0°, а максималните -бъдат между минус 1 и 0°, а максималните -бъдат между минус 1 и 0°, а максималните -бъдат между минус 1 и 0°, а максималните -
между 2 и 6°.между 2 и 6°.между 2 и 6°.между 2 и 6°.между 2 и 6°.
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ÔÓÏÓ„ÌÂ ‰‡ ÒÂ
ÓÚ˙‚ÂÚÂ ÓÚ ÚÂ-

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

ÔÓ-ˇ‰ÍÓ Ì‡ ˜ÛÊ‰ËÚÂ. ŸÂ ËÏ‡ÚÂ
ËÌÚÂÂÒÌÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ.

‚‡ ‰Ó·Â. — Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ ˘Â
Á‡‚˙¯ËÚÂ ‰ÂÌ .̌

ÙÓÌÚ‡ˆËˇ Ë ÌÂ ÔÂ˜ÂÚÂ Ì‡
‰Û„ËÚÂ ‰‡ ‡·ÓÚ̌ Ú.

ÔÂ‰ÒÚÓË ‚Ë ‰‡ ‚ÁÂÏÂÚÂ ‚‡ÊÌÓ
Â¯ÂÌËÂ.

ˆËË Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, ‚˙ÁÔÓÎÁ-
‚‡ÈÚÂ ÒÂ.

Ì‡ÏÂÂÌË ıÓ‡ ˘Â ‚ÌÂÒÂ ÛÒÔÓ-
ÍÓÂÌËÂ ‚ ‰Û¯‡Ú‡ ‚Ë.

Ë Ò˙‰˙Ê‡ÚÂÎÌË ÓÚÌÓ¯ÂÌË  ̌Ò‡ Á‡
ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌÂ.

¬ŒƒŒÀ≈…
œÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ-
ÌÓÒÚÚ‡ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
ˇÚ‡ ‚Ë Â „‡‡ÌˆËˇ
Á‡ ÛÒÔÂı. ”ÏÂÂÚÂ

‰‡ ËÁ‚ÎË˜‡ÚÂ Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ Á‡
ÒÂ·Â ÒË.

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡
»ÌÙÓÏ‡ˆËÓ-
ÌÂÌ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ

09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û
Ì‡Ò

09.15 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡
»ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÛÎÚÛÂÌ
·ÎÓÍ

10.30 «‰‡‚ÂÚÓ ÓÚ·ÎËÁÓ «‰‡‚ÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

11.45 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.30 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ: –Â-

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌˇ /Ô/
12.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
12.55 100 „Ó‰ËÌË ·˙Î„‡ÒÍÓ ÍËÌÓ:

ìœ‡˜ÂÚ‡ Î˛·Ó‚î Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ /Ô/

14.30 ŒÚÍËÚÓ Ò ¬‡Î  ̌ ¿ı˜ËÂ‚‡ /Ô/
15.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
15.15 ΔË‚ÓÚ Ò ƒÂÂÍ /37 ÂÔËÁÓ‰/
15.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16.10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16.25 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.35 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚ ÙËÎÏ

/3454 ÂÔËÁÓ‰/
17.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ: –Â-

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌˇ /Ô/
17.10 —‚ÂÚËˆËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ /38

ÂÔËÁÓ‰/
17.55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ Ò ƒËÏËÚ˙

÷ÓÌÂ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ-
‰‡‚‡ÌÂ

19.15 ¡Õ“ - 55 „Ó‰ËÌË ÓÚ ‚‡¯Ëˇ
ÊË‚ÓÚ /2007„./

19.45 ÀÂÍ‡ ÌÓ˘, ‰Âˆ‡!: ¡Î‡„ÛÌËÚÂ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.50 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.05 ¬ ÒˇÌÍ‡Ú‡ Ì‡ ‚Î‡ÒÚÚ‡ 2 Ú‚

ÙËÎÏ /2 ÂÔËÁÓ‰/
22.00 ŒÚ‚ÓÂÌË ‰ÓÒËÂÚ‡ - Á‡ ÚÓÚ‡-

ÎËÚ‡ËÁÏ‡ ÓÚ Ô˙‚Ó ÎËˆÂ /
√ÂÓ„Ë —‡˙Ë‚‡ÌÓ‚ / 6 ‰Ó-
ÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌË ËÒÚÓËË /3
ÙËÎÏ/

22.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
22.55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
23.00 ¬˙˜‚‡ÌÂ Ì‡„‡‰ËÚÂ Ì‡ ÍÓÌ-

ÍÛÒ‡ ìÃËÒÚ˙ Ë ÃËÒËÒ
»ÍÓÌÓÏËÍ‡î Á‡ 2014 „Ó‰Ë-
Ì‡

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

06.00 ìÀËˆÂ ‚
ÎËˆÂî/Ô./ -
ÔÛ·ÎËˆËÒ-
ÚË˜ÌÓ ÔÂ-

‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡Ì-
Í‡ –ËÁÓ‚‡

06.30 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî- ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó-
‰Â˘Ë ¿ÌÚÓÌ ’ÂÍËÏˇÌ Ë
¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡

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

12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

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

13.30 ì“‡ÈÌËÚÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓî-
ÒÂË‡Î

15.30 ì—‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓˇ ÊË-
‚ÓÚî - ÒÂË‡Î

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

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

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

ÂÏËÒËˇ
20.00 ìÃËÎÓÒÚî - ÂÔ. 16
21.30 ìSurvivor:  ‡Ï·Ó‰Ê‡î -

ÔËÍÎ˛˜ÂÌÒÍÓ Â‡ÎËÚË
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî - ‚Â-

˜ÂÌÓ ÚÓÍ¯ÓÛ
23.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡

ÂÏËÒËˇ
00.00 ìœÓ‰ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂî - ÒÂ-

Ë‡Î, ÂÔ. 4
01.00 ìƒÓÒËÂÚ‡Ú‡ ’î - ÒÂË‡Î,

Ò. 8, ÂÔ. 17
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ-

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

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

‚ÓÚî /Ô./- ÒÂË‡Î

06.20 ì«‰‡‚ÂÈ,

¡˙Î„‡Ëˇî -

Ò Û Ú  Â ¯ Â Ì

·ÎÓÍ Ì‡ Õ“¬

 Œ«»–Œ√
ÕÂ ÒÂ ÒÚ‡ıÛ‚‡ÈÚÂ
‰‡ ÒÚÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ-
˜Ë‚Ë, ˘Â ‚Ë ·˙‰Â
ÔÓ-ÎÂÒÌÓ. œÂ‰ÒÚÓË

05.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î

ì ƒ Ó ·  Ó

ÛÚÓî

08.00 ÕÓ‚ËÌË

ÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ ‚Ë Ò ÍÓÎÂ„ËÚÂ Ë ·ÎËÁ-
ÍËÚÂ ‚Ë.

09.30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

Ì‡ Õ“¬

11.30 ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

Ì‡ Õ“¬

12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡

12.30 ìŒÔ‡ÒÌ‡ Í‡ÒÓÚ‡î - ÒÂ-

ËÂÌ ÙËÎÏ

13.30 ìÃÓˇÚ‡ Í‡Ï‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ

14.30 ìÃÓÏË˜ÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ó·Ë-

˜‡ıî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

16.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡

16.30 ìÃ‡ÎÍ‡Ú‡ ·ÛÎÍ‡î - ÒÂË-

ÂÌ ÙËÎÏ

18.00 ì—‰ÂÎÍ‡ ËÎË ÌÂî - ÚÂÎÂ-

‚ËÁËÓÌÌ‡ Ë„‡

19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ - ˆÂÌ-

Ú‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ

20.00 ¡»√ ¡–¿ƒ⁄–: ALL STARS

2014 - Â‡ÎËÚË ¯ÓÛ

22.00 ì Ó¯Ï‡Ë ‚ ÍÛıÌˇÚ‡î -

ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬

23.00 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î -

Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

23.30 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡

00.00 ì◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚ-

ÍÓ‚î - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Õ“¬

01.00 ì ÓÒÚ˛Ï‡Ëî - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ, 2 ÒÂÁÓÌ

02.00 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

Ì‡ Õ“¬ /Ô/

04.15 ìƒÓÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÎ˙ÌˆÂÚÓî

- ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ /Ô/

ÚÂ Í˙Ï ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒË, ˘Â ‚Ë
ÔÓÏÓ„ÌÂ.

08.15 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

08.40 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

09.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚Ó!î

10.05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

11.00 ÕÓ‚ËÌË

11.20 —ÂË‡Î: ì◊Û‰ÓÚ‚ÓÂˆ˙Úî

13.20 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

14.00 ÕÓ‚ËÌË

14.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

(ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ)

15.05 œÂÏËÂ‡: ìÃ˙ÊÍÓ /

ΔÂÌÒÍÓî

15.55 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË

18.00 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

19.00 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

20.00 ¬ÂÏÂ

20.35 —ÂË‡Î: ì◊Û‰ÓÚ‚ÓÂˆ˙Úî

22.25 ì¬Â˜ÂÌËˇÚ ”„‡ÌÚî

23.00 ìœÓÎËÚËÍ‡î

23.55 ÕÓ˘ÌË ÌÓ‚ËÌË

00.10 —ÂË‡Î: ì”ÏÌËÍ˙Úî

01.05 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

02.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

02.50 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚Ó!î

04.00 ÕÓ‚ËÌË

04.05 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

‚Ë Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚
‚˙ÔÓÒ.

���������� �����
�����

�����
☼☼☼☼☼ �����

�����

‚ÓÊÌËÚÂ ÒË ÏËÒÎË Ë ‰‡ ‡Á‚Â‰-
ËÚÂ ‰ÂÌ  ̌ ÒË.
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4

ÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñ
5



ÆÈÂÎÒ

СРЯДА 26 НОЕМВРИ 2014

Очаквайте

2 02 02 02 02 0

www.duma.bg

Е

- Защо станахте нудист в това
студено време?

- Защото ми откраднаха всич-
ки дрехи!

БОРИСЛАВ ПОПОВ,
изпълнителен директор на БФС
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА, учредителка
на клуба “Приятели на ДУМА”
в Разград
ДАНИЕЛА СТОИЧКОВА,
народна певица
Проф. ЗАХАРИЙ КРЪСТЕВ,
лекар, гастроентеролог
ИВАН ЧЕПАРИНОВ, шахматист,
гросмайстор
РОСИЦА ДАНАИЛОВА, актриса

КОЛЕДНО АТЕЛИЕ ОРГАНИЗИРАТ
В МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

26
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Св. преподобни Алипий Стълпник.
Св. преподобни Яков Отшелник.
Св. преподобни Стилиян Пафлагонийски
(Детепазител)

Алипий раздал имота си на бедните,
напуснал града и се заселил в пустин-
но място в стара елинска гробница.
Наблизо имало каменен стълб с идол
отгоре. Пустинникът го счупил и заме-
нил с кръст. После решил да построи
на това място храм в чест на св. Евфи-
мия, която му се явявала в съновиде-
ние. А сам пожелал да усили своя по-
двиг чрез стоене на стълп, където пре-
карал 53 години, без да слиза от него,
като понасял всички въздушни проме-
ни, всякаква умора и болест. Някои по-
желали да се заселят близо до жили-
щето на Алипий и така след време там
били построени два манастира - мъжки
и женски. Преп. се поминал на 118 г.

егендарните скиори Дидие Кюш и Мар-
ко Бюхел, хърватската тенис звезда Иван
Любичич и най-добрата тенис ракета
при жените в България Цветана Пирон-
кова са само част от световноизвестни-
те спортисти, които ще се включат в
мащабния рок спектакъл на 29 ноември.
На голямото парти с вход свободен пред
Паметника на Съветската армия в Со-
фия родните фенове ще могат да се
срещнат с прочутите личности, да се
снимат с тях и да вземат автографи.
Освен спортно шоу с демонстрации и
безплатен концерт по повод 20-ата го-
дишнина на Hеad в България компани-
ята готви и много спортни атракции,
предизвикателства, томболи и игри,
в които ще бъдат раздадени над 350 на-
гради.

Във фейсбук страницата на събитието
всеки може да запише и лично послание
към любимата си спортна звезда или да
посочи предпочитано рок парче, което
да чуе на живо. Най-добрите обръщения
към спортистите ще се излъчат по време
на партито, а най-харесваните парчета
ще бъдат изсвирени на купона.

Ðîê ïàðòè ñúáèðà
ñïîðòíè çâåçäè
На събитието с вход свободен всички
желаещи ще имат възможност да се
срещнат с прочутите личности, да се
снимат с тях и да вземат автографи

Експозицията “Седем рисувани детски истории” ще
бъде открита днес, 26 ноември, в 18 ч. в Експо Баня
София (изложбена зала Roca) на бул. “Мария Луиза” 16.
Събраните в книжка творби са резултат от 3-месечни
занимания на малчуганите от ателие “Прегърни ме” по
създаване на комикс, реализирани под вещото ръко-
водство на художника Никола Тороманов-Фичо.

Освен децата в неравностойно положение, на които
екипът се опитва да даде шанс да открият и изразят
себе си чрез изкуството, в уроците по рисуване са се
включили и потомци на известни наши художници и
артисти. Важна крачка в тези събития е възможността
двете групи деца - родителски и изоставени, да се
срещнат в творческа среда, която образова, облагоро-
дява, сприятелява, развива чувство на съпричастност,
разбиране и толерантност към другия, към различния.

Всеки, който желае, до началото на януари може да
подкрепи децата в неравностойно положение, които
творят в ателие “Прегърни ме”, и като закупи картичка,
рисувана чаша, принт или парцалена кукла от импрови-
зирания щанд на ателието в Експо Баня София.

Альона НЕЙКОВА

Веселка Крачунова показа на стилно ревю новата си
колекция под наслов “Дрескод: Ултимативен шик”. Смелата
и елегантна линия на VHK Fashion предизвиква дамите да
бъдат различни и неподражаеми. Именно като такива се
представиха и моделките, дефилиращи със свежите предло-
жения на дизайнерката. В ролята на манекенка блестящо се
представи водещата на прогнозата за времето по Нова ТВ
Деси Банова. Тя участва в ревюто заедно с Ирен Онтева,
Гери Дончева, Ева Кикерезова, Петя Велкова, Жана Янева,
Ивелина Бубова, Габриела Василева и др.

Гостите на модното събитие аплодираха спортно-елегант-
ните облекла от линията Casual by VHK. Освен че дават
свобода и удобство във всекидневието, дрехите от деним
залагат на мултифункционалността и динамиката на живота,
като същевременно подчертават индивидуалността.

С моделите Lady by VHK Fashion - “царицата” на бранда
- Веселка Крачунова засвидетелства своята почит към неиз-
менната елегантност, женственост и финес. Дизайнерката
заложи на бяло, черно, бежово, в комбинация с розово, синьо
и оранжево. Жарсе, коприна и кожа са материите, които
обгръщат тялото, а бизнес излъчването е засилено с фино
каре и пепит.

Лимитираната линия връхни дрехи “Алегория” с преобла-
даващи тренчкоти 4 сезона е своеобразна приказка, претво-
рена в 10 модела. Освен по визия, те се различават по дължи-
на и плътност на материите. Класиката присъства в част от
кройките - стилни, строги и по-делови, силно вталени, с дължи-
на до коляното. Някои модели са спортно-елегантни, други -
романтично разкроени. Дизайнерката отново е заложила на
атрактивни копчета, в които се наблюдава игра на цветове.

На финала на ревюто бе представен модел уникат - из-
ненадата, подготвена от екипа на VHK Fashion.

Актьорът Мики Рурк даде
специален автограф
за читателите на ДУМА.
62-годишната звездата
ще се срещне на ринга с
американеца Елиът Сеймур
по време на боксов мач,
който ще се състои
в Москва на 28 ноември
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Рисувани детски истории
са подредени в изложба

Един от детските комикси

След дълго чакане една от
най-обичаните родни банди -
“Контрол” - ще зарадва фенове-
те с близо двучасов лайв, на
който ще се изфука за първи път
на живо както с новия си певец,
така и с нечувани и невиждани
нови музикални пиеси. Банкетът
ще се състои в столичния клуб
“Терминал 1” на 27 ноември.

Първото парче от най-прес-
ните композиции на групата -
“Герой” - от няколко седмици
вече катери родните музикал-
ни класации, доказвайки, че
изборът за нов глас на бандата

„КОНТРОЛ” ЗАБИВА С НОВИЯ СИ ВОКАЛИСТ

в лицето на Иван Гатев (Лок-
Маруху, Milestones, Saltr iver,
В.И.Г. Естраден преврат) е по-
вече от удачен. Останалите
(обичайни) заподозрени в пънк
вакханалията са Владо Попчев
- бас, вокали, Тони Тенев - ки-
тара, вокали, и Огнян Кьосов-
ски - ударни, перкусии, вокали.
Както казват самите музиканти:
“Мълчахме и чакахме, мълчах-
ме и чакахме, ама с мълчание
музика не се прави!!!”. Ето защо
замесените в аферата музикан-
ти са подготвили сет-лист,
включващ всички мега хитове

на групата + 3 нови вокално-
инструментални шлагера, как-
то и няколко изненади, като
всеки момент ще пуснат и най-
новото си парче с работно за-
главие “Котка”.

Начало на революцията на
27 ноември е от 22,30 ч., като
клубът ще е отворил врати още
от 21 за няколко животворни
питиета.

Билети за партито може да
се купят в мрежата на Ticketpro
по 10 лв. на предварителна про-
дажба и 12 лв. - на входа в деня
на събитието.

На ултимативен шик
заложи дизайнерката
Веселка Крачунова

Веселка Крачунова (най-отпред) и моделите, които
представиха новата колекция на дизайнерката
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Панчо Владигеров - един от
световния композиторски
елит Роденият в Цюрих творец никога не

изневерява на българските си корени

Д-р Богомил
КОЛЕВ

олемият български
композитор Панчо
Владигеров по бащи-
на линия не произ-
хожда от семейство

Панчо Владигеров

 Музеен комплекс “Панчо
Владигеров” в Шумен

Оркестър на Националната
музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”

през 1918 г., П. Владигеров се
завръща в България, за да от-
бие военната си служба. Два-
мата братя близнаци са назна-
чени на служба в гвардейския
духов оркестър при капелмай-
стора Г. Атанасов - Маестрото.
Съгласно съобщенията първи-
ят публичен концерт на братя-
та Панчо и Любен Владигеро-
ви е във военния клуб, където
се изпълняват “само творби на
П. Владигеров”. Публиката е
удивена от музикалното май-
сторство на близнаците, а по-
ложителният отзвук в пресата
е съпроводен с най-големи су-
перлативи за възхвала към
Панчо Владигеров. Едни го “из-
равняват с големите западни
майстори” с дяволска техника
и виртуозност, други определят
интерпретацията му като “бур-
на, драматична”, трети го за-
щитават от онези, които го “из-
ключват от националните ком-
позитори”, четвърти го оценя-
ват като “бляскащ музикален
талант”. Народният поет

Иван Вазов харесва
„част от сонетата

на Панча”

За професионалното му из-
растване като музикант оказва
влияние и благоприятната му-
зикална среда, в която се нами-
ра и има възможност да общу-
ва с изявени и утвърдени ев-
ропейски музиканти: Р. Щраус,
М. Равел, Б. Барток, А. Шонберг,
М. Регер, Ал. Глазунов, С. Про-
копиев, С. Рахманинов и др. Той
се учи и от предкласиката Скря-
бин и Стравински. Насоките му
към националната българска
музика са под влияние на Щра-
ус и Дебюси, на Рахманинов и

Мюлер. П. Владигеров става
твърде известен в музикалните
среди. На два пъти му е присъ-
дена Менделсонова награда.
Той установява сътрудничество
с търсещия нов театрален ком-
позитор Райнхард. Владигеров
живее в сградата, в която се
намира “Дойчес театер”. Цели
дванадесет години, от 1930 до
1942 г., П. Владигеров е компо-
зитор на този театър.

С къртовски труд той рабо-
ти на два фронта - композира-
не и поддържане на “изрядна
форма” като концертиращ ин-
струменталист - пианист. Той се
изявява и с многогодишната си
педагогическа дейност като
професор по композиция и пи-
ано в Българската държавна
консерватория и с активно уча-
стие “в управителния съвет на
Съюза на българските компо-
зитори, в жури, фестивали, ек-
спертни комисии, събрания,
представителни мисии и на
международни конгреси и сре-
щи”. Негови ученици, станали
по-късно първокласни майсто-
ри, музиканти, композитори и
учители, са Парашкев Хаджи-
ев, Александър Райчев, Кон-
стантин Илиев, Красимир
Кюркчийски, Иван Спасов, Пен-
чо Стоянов, Александър Влади-
геров, Александър Йосифов,
Георги Костов и др. През 1937
г. Панчо Владигеров е изпълня-
вал в Дрезден, а през 1938 г. в
Щутгарт българската рапсодия
“Вардар” и е направил европей-
ската премиера на Третия кон-
церт за пиано и оркестър.

Големият композитор е бил

чужд на
социалноикономическите

сътресения

в края на 30-те и началото на
40-те години на XX век, по вре-
ме на най-кръвопролитната
война в историята на човечест-
вото - Втората световна война,
той упорито и вдъхновено ра-
боти върху “концертна фанта-
зия за виолончело и оркестър”,
епизодите за пиано с двата
шедьовъра на неговия клави-
рен (и оркестров) стил “Импро-
визация” и “Токата”, акварели-
те със шестте много популярни
пиеси, двата симфонични цикъ-
ла (първият с четири, а втория
с две пиеси) и първите танцови

картини от балета “Легенда за
езерото”. Независимо от това
човешкото страдание и разру-
ха по време на войната не му
остават чужди. П. Владигеров
изпитва ненавист към “новия”
хитлерофашистки ред, към ма-
совите жертвоприношения в
името на този нов световен ред.
Той много умело използва не-
злобливата насмешка, “винаги
озарена от добродушието на
простонародния хумор”. Всич-
ки изследователи и критици са
на единно мнение, че с “бур-
леската и Рапсодия “Вардар”
Владигеров навлиза в нов етап
- на пълната интонационално
тематична ангажираност с на-
родната песенност, на избист-
рянето на народния стил и ин-
дивидуалния стил (вече осво-
боден от импресионизма и ро-
мантизма) и на зрялото май-
сторство. В началото на ХХ век
Владигеров използва “фолкор-
ните напеви” в танците от
“Детския албум”, в първите кон-
церти за пиано и за цигулка, в
ранните “Вариации за пиано,
оп. 3”. Първият шедьовър на
твореца е РПапсодия “Вардар”,
вторият - “Българска сюита”,
посветена “на моята родина”.
Вероятно по-рано от своите
съвременници Владигеров
усеща тенденция към “обновя-
ване на българската музика”,
смело подета в началото на
първото десетилетие на XX век
от младите музикални творци.

Ранното професионално раз-
витие и съзряване на П. Влади-
геров като композитор и
изпълнител определя и ранно-
то формиране на “инструментал-
ните  жанрове, чийто родона-
чалник е той”. Чисто вокалните
жанрове са изоставени на по-
заден план. В своето творчест-
во той използва “обработки на
оригинални народни песни”.

Единството
на „симфоничните
и вокални жанрове”

е осъществено в единствената
му опера “Цар Калоян” и в
балета “Легенда за езерото”.
Със строга последователност,
умение и изобретателност ком-
позиторът обобщава в крупен
план “неспирен симфоничен
поток герои и съдби, романтич-
ни поверия и драматични

сблъсъци, интимни диалози и
патриотични призиви”.

След Втората световна вой-
на, в епохата на социализма, П.
Владигеров продължава не-
уморно да твори, възпявайки
“социалистическата революция”
и “Отечествената война”. П. Вла-
дигеров като славянин улавяше
“своеобразното звучене на сла-
вянската мелодика” в своето
симфонично творчество. През
1945 г. той написва увертюрата
“Девети септември” на базата на
първите му масови песни “Вре-
мена на метежи” и “Септември
1944”. Тук е отразена “възхвала-
та и борбата”. Постепенният
преход в областта на драматич-
ното продължава в “Еврейска
поема” от 1951 г. Това е творба,
посветена на изстрадалия ев-
рейски народ от жестокия ра-
сизъм на хитлерофашизма. Тук
авторът умело съчетава “стра-
данието и надеждата, плача и
поривите към светлина”. В сим-
фоничната поема “Драматична”
творецът прави сполучлив опит
да отрази тревогата на човече-
ството от евентуална нова, още
по-страшна “ядрена война, про-
крадваща се зад т.нар. желязна
завеса”, и въоръжаването на
мирно съревноваващите се два
противоположни идеологически
лагера на капитализма и соци-
ализма. Именитият творец отно-
во използва веселия свят на
“народните игри, на волния танц,
на светлата лирика, на възхва-
ла на родната земя” и жизнена-
та необходимост от използвания
фолклор в творчеството си, като
ги отразява в “трите цикъла от

обработки на народни
песни за висок глас

и пиано, сътворени през 1958 г.”
Към 70-те години на своя

живот под влияние на натрупа-
ната житейска мъдрост и опит
П. Владигеров се насочва към
“родния пейзаж”, “битовите
сцени”. За този продължаващ
активен творчески период от
живота на композитора заслу-
жава внимание сюитата в три
части “Люлински импресии”.

Панчо Владигеров умира
на 8 септември 1978 г. в Со-
фия на 79-годишна възраст.
Приживе той получава не
само народно и обществено
признание в страната, но при-
знанието и на университети и
академии в чужбина, на най-
изявените и видни музиканти.
Съобщава се, че световноиз-
вестният композитор Дмитрий
Шостакович го причислява към
световния композиторски елит,
редом с Бела Барток, Золтан
Кодай, Бенжамин Бритън,
Джордж Гершуин, Артур Блис,
Игор Стравински, Артур Оне-
гер и Паул Хиндемит. Панчо
Владигеров е обявен за “На-
роден артист”, носител е на
званията “Герой на социалис-
тическия труд”, два пъти “Лау-
реат на Димитровска награ-
да”, три пъти носител на орде-
на “Георги Димитров”, както и
на много високопрестижни
международни отличия.

Г
на потомствени музиканти. Пан-
чо и неговия син Александър
приемат благозвучното фамил-
но име на бащата Харалан Вла-
дигеров, който харесал пряко-
ра на някой си златар в техния
род, наричан Владигерчето. По
майчина линия композиторът
произхожда от рода Пастернак,
който принадлежи към “елитна-
та руска интелигенция”, проявя-
ваща подчертан интерес към
науката и изкуствата. Незави-
симо че майка му Елиза Пас-
тернак избира медицината като
своя професия, музиката е хоби,
в което тя е влюбена. Нейният
баща Леон Пастернак живее в
Цюрих. Той й осигурява много
добри условия за живот и раз-
витие и тя завършва медицина
в Париж. Свирила е на пиано и
тези нейни музикални увлече-
ния се предават на малкия Пан-
чо. През 1898 г. майката  се
среща със заможния шуменския
държавен служител Харалан
Владигеров. На следващата го-
дина, на 13 март в Цюрих -
Швейцария, им се раждат два-
ма сина-близнаци.

Съгласно източниците,
бъдещият творец Панчо Вла-
дигеров в кръщелното си сви-
детелство от Цюрих фигурира с
двойното име - Панко-Данило.
Той е роден на 13 март 1899
г., няколко часа след брата си
близнак Любен-Рафаил.
Твърде рано проблясва музи-
калният талант на Владигеров.
Тогавашният министър на про-
светата Иван Шишманов гаран-
тира на бъдещия композитор

стипендия
за Германия

През 1912 г. амбициозната
майка е в Берлин на работа
като гинеколог в клиниката на
един професор, а децата й
учат музика; Панчо по теория
и композиция при Паул Юон,
пиано - при Хайнрих Барт,
Любен - при Марто. Музикал-
ният талант на Панчо веднага
се проявява и той е забелязан.
Една година учи във Висшето
музикално училище. След една
година като “изключително да-
рование” е приет след изпит в
майсторските класове на Ака-
демията на изкуствата.

След като завършва бер-
линското музикално училище
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ФУТБОЛ

кратки

ШАМПИОНСКА
ЛИГА

ПО БТВ
ЕКШЪН

19.00 Зенит -
Бенфика

21.45 Лудогорец - Ливърпул
ПО РИНГ

21.45 Базел - Реал Мадрид

България би Полша
на европейското
по футзал за глухи

България победи Полша с 6:4
на европейското по футзал за
глухи в “Арена Армеец” в мач за
разпределение на местата от 9-
о до 16-о. Христо Петков откри
в началото, но до почивката
поляците водеха с 2:1. След нея
Пламен Петков вкара 2 пъти, а
Румен Димитров, Николай Иванов
и Теодор Иванов добавиха по още
един гол, за да оформят резулта-
та. Петков излезе начело при ре-
ализаторите с 9 гола.

Възстановяват
първенството
в Гърция

Гръцкият футболен съюз вдиг-
на забраната за провеждане на
мачове от първенствата в различ-
ните дивизии, след като клубове-
те и централата постигнаха прин-
ципно споразумение за въвеждане
на определени санкции за лошо фи-
нансово управление и за проблеми
с феновете. През уикенда нямаше
мачове в първите 2 професионални
дивизии и в третата лига, която
е полупрофесионална. Срещите от
местните първенства бяха спрени
заради нападение на улицата на
водещ съдия.

овият селекционер на България
ще е Ивайло Петев или Стойчо
Стоев. Това разкри вицепрези-
дентът на БФС Йордан Лечков,

БФС преговаря
с Петев и Стоев

ННННННННН
Пенев получавал заплатата си чрез испанска
агенция заради запор, разкри Йордан Лечков

като поясни, че в момента се водят
преговори с бившите треньори на Лу-
догорец. Вероятно избраният ще бъде
обявен до края на годината, както опо-
вести президентът на БФС Боби Ми-
хайлов миналата седмица. Лечков обя-
ви и каква заплата е поучавал предиш-
ният наставник Любослав Пенев. Той се
е разписвал за общо 35 000 лв. По
лична сметка обаче на Пенев са били
превеждани едва 6000 лв., а останали-
те са пренасочвани към испанската
агенция, която го е менажирала. Любо
сам е избрал този начин на плащане,
защото сметките му са запорирани от
съдебен изпълнител, който всеки ме-
сец е прибирал тези 6000 лв.

“Очакват се добри резултати от тре-
ньорския екип, а такива няма. В същото
време всичко им е осигурено. Дадено
им беше достатъчно време и възмож-
ности. Ако нямаше действия за уволне-
ние, пак щяхте да кажете: той е от тях-
ното поколение и затова не го пипате.
Треньорите имаха пълна свобода. Ще

си депозирам оставката и спирам да се
занимавам с български футбол. Когато
отидох да играя в Германия навремето,
ми казаха: „Ако искаш да биеш някого,
трябва да си 3 пъти по-добър и по-под-
готвен”. А ние сме 3 пъти по-слаби.
Включвам и себе си като ръководител.
Всички сме 3 пъти по-слаби. Не сме
обективни, това е истината според мо-
ите разбирания. Не е страшно да пад-
неш, въпросът е по какъв начин ще
станеш”, каза Лечков. Той вярва, че
капитанът Ивелин Попов умишлено е
пропуснал дузпата срещу Малта, защо-
то е бойкотирал Любо.

“Господа управляващи, изяснете
сметките помежду си. Не си измивайте
ръцете с мен и съотборниците ми, кои-
то бяхме на терена срещу Малта. До-
пуснах грешка при дузпата в прекомер-
ното си желание да бъда точен и да
реализирам. Не е честно да се упраж-
нявате на мой гръб. Той е здрав и във
времето е устоял на много атаки”, за-
щити се Попето.

Бившият кмет на Сливен отрече и да
е виновен за отказването на Димитър
Бербатов да играе в националния от-
бор. “След като станахме 4-ти в САЩ

преди 20 години, вдигнахме високо лет-
вата и вече всички очакват ние да ста-
нем световни шампиони рано или късно.
Обвиняват ме за отказването на Берба-
тов, но вече ми писна от това. Той си
стои в Монако, усмихва ни се ехидно...
Той се отказа от националния отбор!
Защо Йордан Лечков не беше
престъпник, когато вървеше по улиците
и молеше Пенев да е треньор, а стана
сега, когато си тръгна? Аз съм пълзял от
Сливен до София, за да играя за Бълга-
рия. С влак съм пътувал за сборовете на
националния тим. А сега не 6 звезди,
хотели 16 звезди сме им осигурили. Ама
няма как на 47 години да играем ние за
националния отбор. За много време
имаме само 1 победа над Малта и 1
случайна над Азербайджан. От друга
страна като се наредят загубите - Нор-
вегия, Хърватия... Има и още по-фрапи-
ращи неща. Не сме имали разговори с
другите членове на изпълкома. С Венци
Стефанов често сме имали разминава-
ния, но щом сме на едно мнение за
Пенев, значи само това е показателно
да си направите сметката. Единодушно,
15 от 15, гласувахме за освобождаване-
то му”, обяви Лечков.

Дисциплинарната комисия
пожали ЦСКА и наложи само
глоби след дербито с Лудого-
рец на “Българска армия”.
Санкцията е от 5000 лв., след
като гамени замеряха с камъ-
ни играчи на шампионите и
най-вече голмайстора Фабио
Ешпиньо. За това провинение
глобата е 3000 лв. 2000 лв. пък
са за нерегламентирано из-
ползване на пиротехника. 500
лв. и мач извън трибуните е
санкцията за помощник-тре-
ньора Стойчо Младенов-млад-
ши. Той беше изгонен от рефе-
ра Таско Тасков за псувни и
непристойно поведение. Два-
мата с червени картони -
Върджил Мисиджан и Марки-
ньос - очаквано отнесоха по 1
мач наказание.  Холандецът
няма да играе през уикенда
срещу Локо Сф, а бразилецът
пропуска срещата с Марек.
Другият казус за обсъждане от
Дисциплинарната комисия -
средният пръст на Ешпиньо
към тре-ньорската скамейка на
“червените” - беше оставен без
последствия. Непристойните
действия на треньора на Лев-
ски Георги Иванов на мача с
Ботев в Пловдив също засега
остават без последствия. В Ко-
матево Гонзо опита да спъне
нахлуващия по фланга в бли-
зост до него Йордан Христов.

6000 деца ще гледат на
живо мача от Младежката
Шампионска лига между Лу-
догорец и Ливърпул. Срещата
е днес на “Герена” от 16.00 ч.
Подрастващите са от 50 сто-
лични училища и домове за
деца, лишени от родителска
грижа. Те са организирани от
спортното министерство и Лу-
догорец, които предоставят
безплатно билетите. Мачът е
последен домакински за раз-
градчани от турнира. Целта на
благотворителната инициати-
ва e възможно най-много деца
да се докоснат до футбола и
спорта и да се мотивират да
бъдат физически активни.

Скандалният Марио Бало-
тели пък отпадна за мача на
мъжете, който е от 21.45 часа
на Националния стадион и ще
се излъчи по БТВ Екшън. На-
падателят получи контузия
миналата седмица на лагер с
националния отбор на Италия.
Оттогава той се възстановява.

Капитанът на Ливърпул Стивън Джерард (вдясно) води група играчи в загрявката преди
последната тренировка на тима на клубната база “Мелууд”

ЦСКА СЕ
ОТЪРВА
С ГЛОБА,
ЕШПИНЬО
БЕЗ САНКЦИЯ

6000 деца гледат „орлетата” с Ливърпул
“Щастлив съм в Ливърпул и
благодаря на феновете за под-
крепата. Знам, че за един на-
падател най-важното нещо е
да вкарва голове, но феновете
ме обичат, а и подкрепят фан-
тастично отбора. И когато в
един момент започна отново
да вкарвам, то това ще бъде
благодарение на тяхната
поддръжка. Опитвам се да се
влагам повече, но не мога да
дублирам Луис Суарес на те-
рена, просто защото не съм
като него”, каза Балотели.

“За да останем в Шампион-
ската лига, се нуждаем от
задължителна победа над
Лудогорец, а момчетата ще
дадат всичко от себе си и ще
се борят докрай. 3-те точки са
важни не само за нас, но също
така и за феновете, за ме-
ниджъра и за всички, които са
свързани с Ливърпул”, добави
полузащитникът на 5-кратния
еврошампион Адам Лалана.

“Мърсисайдци” се предста-

вят много слабо от началото
на сезона, като имат 6 победи
в 18 мача. Те загубиха послед-
ните си 4 мача във всички тур-
нири, като заемат 12-ото мяс-
то във Висшата лига и разде-
лят последното с Лудогорец в
група В на Шампионската лига.
5-кратните европейски шампи-
они пристигнаха късно снощи,
като вместо обичайната тре-
нировка на “Васил Левски”
предпочетоха да тренират за
последно на базата си “Мелу-
уд” в Ливърпул.

Групата на Ливърпул: Си-
мон Миньоле, Брад Джоунс,
Глен Джонсън, Хосе Енрике,
Коло Туре, Деян Ловрен,
Стивън Джерард, Рики
Ламбърт, Фелипе Коутиньо,
Джордан Хендерсън, Албер-
то Морено, Хавиер Манкийо,
Адам Лалана, Лукас Лейва,
Емре Джан, Джо Алън, Фа-
био Борини, Рахийм Стър-
линг, Мартин Шкъртел, Лазар
Маркович, Дани Уорд.

Трети италиански елитен
футболен клуб проявява инте-
рес към българския национал
Венцислав Христов от Берое,
съобщи италианският тв канал
“Sky Sports”. Палермо се при-
съедини към Сампдория и Пар-
ма, които следят нападателя от
няколко месеца и готвят офер-
та за него още през зимния
трансферен период. 25-годиш-
ният Христов прави добър се-
зон за старозагорци, като има
6 гола в 16 мача от “А” група.
С късно попадение той донесе
и победата на България с 2:1
срещу Азербайджан в Баку.

ИТАЛИАНЦИ
НАПИРАТ
ЗА ХРИСТОВ

БЕЗ БЪЛГАРИ
В ИДЕАЛНИЯ
ОТБОР НА УЕФА

О

Снимка БГНЕС

Очаквано УЕФА не включи нито
един българин в номинациите за
Идеалния отбор на 2014 г. Фенове-
те ще могат да изберат своята еди-
надесеторка на официалния сайт на
централата до 6 януари. Номинира-
ните футболисти са 36. Изненадата
е включването на нападателя на Ред
Бул Залцбург Джонатан Сориано
(Исп). Сред избраниците обаче лип-
сва направилият впечатляващ сезон
Луис Суарес заради скандала с
ухапването на Джорджо Киелини на
световното първенство. Кристиано
Роналдо попада в номинациите за
идеалния отбор на УЕФА за рекор-
ден 10-и път. Звездата на Реал
Мадрид е бил част от финалната
единадесеторка 8 пъти, 7 от които
поредни - от 2007 до 2013 г.

НОМИНИРАНИТЕ:
Вратари: Мануел Нойер (Байерн),

Тибо Куртоа (Челси), Бето (Севиля)
и Джанлуиджи Буфон (Ювентус);
Защитници: Серхио Рамос и Дани
Карвахал (Реал М), Диего Годин и
Миранда (Атлетико М), Пабло Саба-
лета и Венсан Компани (Ман Сити),
Филип Лам, Жером Боатенг, Мехди
Бенатия и Давид Алаба (Байерн М),
Езикел Гарай (Зенит), Матс Хумелс
(Борусия Д); Халфове: Тони Кроос,
Хамес Родригес и Лука Модрич
(Реал М), Анхел ди Мария (Ман
Юнайтед), Ариен Робен и Шаби
Алонсо (Байерн М), Иван Ракитич
(Барселона), Арда Туран и Коке (Ат-
летико М), Марко Ройс (Борусия Д),
Пол Погба (Ювентус) и Яя Туре (Ман
Сити); Нападатели: Кристиано Ро-
налдо, Карим Бензема и Гарет
Бейл (Реал М), Диего Коща (Челси),
Томас Мюлер и Роберт Левандов-
ски (Байерн М), Златан Ибрахимо-
вич (ПСЖ), Алексис Санчес (Арсе-
нал), Лионел Меси и Неймар (Бар-
селона), Джонатан Сориано (Ред
Бул) и Карлос Тевес (Ювентус).
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Италианци
напират
за национал
от Берое

ПО БНТ СВЯТ
БАСКЕТБОЛ

18.00 Левски - ЛУКойл
ПО ЕВРОСПОРТ 2

18.00 Химки - Унион
Олимпия

19.45 Бешикташ - Зенит
ПО ЕВРОСПОРТ

КЪРЛИНГ
10.00 и 15.00 ЕП в Холандия

кратки

гледайте

Кубрат Пулев разкри, че Владимир
Кличко и компанията му К2 го съдят
заради постоянните твърдения, че укра-
инската легенда взема допинг. “Не знам
дали Кличко взема допинг, но действи-
ята му и постоянният му отказ да дава
проби, ме карат да си го мисля това
нещо. А и всеки е нормално да си го
мисли. В момента даже Кличко и К2 ме
съдят за думите ми... за това, че съм
казал, че може би взема допинг”, раз-
кри Пулев и уточни, че искът е заведен
тъкмо преди мача в Хамбург, когато
украинецът го нокаутира в 5-ия рунд.

“Аз съм такъв, че говоря нещата, не
мога да ги премълчавам. В случая имам
право. Мен ме скъсаха от проверки през
цялата ми подготовка. При всяко идване
в България веднага ме проверяваха.
Още не е минал и 1 час, откакто при-
стигна и ме намират, за да ме проверят.
Връщам се в Берлин, веднага ми се
звъни на телефона, за да ме предупре-
дят за проверка. Така беше при мен, а
него никой не го пипаше. Аз показах,
че съм чист, всичко ми е чисто. При мен
нещата бяха по правилата. Всичките ми
искания и молитви останаха глас в пус-
тиня. Но вината за загубата си е моя, не
се оправдавам”, коментира Кобрата.

“Нямал съм правото да говоря по
темата за допинга. Така ми казаха от
К2. Преди мача идваха негови адвока-
ти, натискаха ме за това нещо. Мислеха
си, че ще мисля за това нещо и ще се
разконцентрирам, но това не беше про-
блем за мен. Да, ще има дело. Нека ме
съдят. Аз съм си такъв - обичам да каз-
вам нещата както са. Смятам, че няма
за какво да ме съди, но нека ме съди,
щом е решил”, каза Пулев, който не е

Кобрата: Кличко ме съди
За първи път бях в нокаут, но можех и да стана, изтъкна боксьорът

Кубрат и Тервел Пулеви дадоха съвместна пресконференция
с представителя на агенция “Зауерланд” Кристиан Майер

Надал отваря
академия в Манакор

Рафаел Надал ще отвори своя
академия по тенис в родния си
град Манакор на остров Майорка.
Световната звезда оповести, че
проектът ще бъде завършен през
лятото на 2016 г. “Ще започнем с
летен камп за деца. По този про-
ект се работи от много години и
най-накрая ще бъде реализиран”,
каза Надал. Академията ще включ-
ва и училище, където талантливи-
те деца трябва да продължат обу-
чението си и спортът да не им
пречи”, поясни бившият №1.

Арестуваха 95 фенове
на Аякс в Париж

Парижката полиция арестува
95 привърженици на Аякс преди
мача от Шампионската лига меж-
ду ПСЖ и техния отбор снощи.
Феновете, всички холандци, са
били въоръжени, но не са имали
разрешение да пътуват до френ-
ската столица. Зелена светлина
са получили едва 850 “лалета”, но
те са били зорко охранявани от
полицията.

Владимир НИКОЛОВ Снимка Мариета ТОМОВА

притеснен от намеренията на Владимир
Кличко и компанията му да го съдят.

“При Кличко е така - има проби само
след мачовете”, поясни Кристиан Май-
ер, представителят на мениджърската
агенция на Кобрата “Зауерланд”. “К2
определят нещата, такива са законите,
така е подписано, защото те спечелиха
търга за организиране на мача и те
определят правилата. Печелил съм мно-
го срещи с нокаут, а самият аз за първи
път изпитах какво е чувството да си
нокаутиран. Сгреших и допуснах да
пробие защитата ми с ляво кроше. Това
се учи още при юношите, но се увлякох

и го допуснах. Иначе нокдауните само
прекъснаха ритъма ми за момент, но не
ми повлияха, нито ме разколебаха. Ви-
дях го разколебан, защото за първи път
се изправи срещу боксьор като мен.
Натрупах безценен опит въпреки че бях
нокаутиран”, заяви Кубрат.

“Ще се срещнем в близко време, за
да обсъждаме нов договор. Кубрат има
време да мисли. Тепърва ще говорим за
бъдещето. Вече провеждаме срещи в
Дания и Англия. Смятаме, че и в Бълга-
рия ще можем да организираме такива
мачове, ако останем заедно”. обяви
Кристиан Майер.

В Рио де Жанейро бяха представени талисманите на
Олимпиадата и Параолимпиадата през 2016 г. Любителите

на спорта тепърва ще изберат имената им

Снимка ПРЕСФОТО/БТА

България заслужи 2-ри
бронзов медал на европей-
ското първенство за юно-
ши, младежи и девойки до
20 и 23 г. в Лимасол. Доне-
се го Наталия Драганова
(48 кг) при 20-годишните.
Тя се нареди 3-та с двубой
144 кг (67+79). В категори-
ята участваха само 4 щан-
гистки, като последна е
литовката Александра Сте-
панова със 137 кг (62+75).
Златото заслужи Виолета
Ястребжебска (Пол) със
160 (71+89), а 2-ра е Ха-

Втори бронз за щангистите,
Костова с титла за Азербайджан

сер Демирел (Тур) със 158
(69+89). В първия ден
бронз за България донесе
и Асен Мурадов (56), а вче-
ра същия медал изпусна
Златко Минчев (69). Той
остана 4-ти с 288 кг
(133+155) и бе изпреварен
от Гьонкан Озеноглу (Тур)
заради 300 г по-малко лич-
но тегло. Златото грабна
Виктор Кастро (Исп) с 298
кг (135+163), а среброто
Симон Брандбургер (Гер)
297 (138+159).

В Кипър българка стъпи

на най-високото стъпало,
но за Азербайджан. Боян-
ка Костова (53) заслужи
златото с двубой от 203 кг,
а в изхвърлянето с 93 кг
подобри европейския ре-
корд за девойки. 2-ра оста-
на Кристина Собол (Рус)
199 (92+107), пред Айсе-
гюл Чобан (Тур) 190
(79+111). При девойките до
20 г. Ваня Лухова (58) се
нареди 9-а със 163 кг
(74+89), а титлата спечели
Изабела Яйян (Арм) със
191 (85+106).


