
DUMA_newspaper

DUMA newspaper

facebook.com/www.duma.bg

Л Е В И Я Т  В Е С Т Н И К

ВТОРНИК 1 ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА/25 БРОЙ 277 (7278)

9

Турция
и Евросъюзът
се спазариха
за мигрантите
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Възможно е от 2016 г. НЗОК да спре
да плаща 90 медикамента, ако между
фирмите и касата не бъдат договорени
отстъпки за тях. 85 лекарства имат ана-
лог, но шест нямат и от МЗ уверяват, че

ИНТЕРВЮ ДОГОВОРКИ

се търси решение.
С въвеждането на задължителните

отстъпки в цените на лекарствата без
аналог през т.г. компаниите ще компен-
сират разходи на здравната система от

около 44 млн. лв., а догодина за около
68 млн. лв.

До българския пациент достигат едва
43% от медикаментите, регистрирани в
Европейската агенция по лекарствата. В

Бюст-паметник на акад. Дмитрий Лихачов по случай 109-та годишнина от рождението му беше открит вчера
в едноименната градинка в столичния кв. “Обеля”. По-късно в РКИЦ се проведе паметна среща, посветена

на делото на Лихачов и заслугите му към България. Тя е организирана от Националното движение “Русофили”,
Кирило-Методиевския научен център към БАН и Международната славянска община „Перун“

Юрий Граматик
за проблемите и
празниците на
българите в Украйна
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НЗОК може да спре
да плаща 90 лекарства
До българския пациент стигат по-малко
от половината нови медикаменти

рИформи
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Девети треньор
в „А” група
хвърли оставка
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Румъния те са едва 8%. България е с
най-дълъг срок за въвеждане на инова-
тивни лечения - 956 дни. В Румъния е
около 920 дни, а във всички останали
държави по-малко от 700 дни. 5

ДА ЗАКРИЕМ ДЪРЖАВАТА
Бюджет 2016 мина вче-

ра на второ четене в бюд-
жетната комисия.  Още
представянето му тръгна
куцо с внасянето му в по-
следния момент. В други
държави проектобюд-
жетът се представя месе-
ци преди да бъде приет. И
логично, след като ще
определи развитието на
държавата. У нас това за
втора поредна година се
прави набързо, претупано,
неаргументирано и ведна-
га след изборите. И кой е
луд да рискува със съмни-

телни предложения и бе-
зумни нови дългове пре-
ди избори?

На всичко отгоре, ма-
териалите за гласуването
вчера бяха раздадени на
депутатите буквално пре-
ди началото на заседа-
нието ,  а  не  каквато  е
п р а к т и к а т а  -  2 4  ч а с а
преди това. Реално уп-
равляващите не остави-
ха възможност за реак-
ц и я ,  з а щ и т а ,  к р и т и к и .
Очевидно не са имали ни-
какво намерение да под-
лагат  този бюджет на

обсъждане. За какво са
тогава тези комисии? На-
право да официализират
диктатурата, да се знае,
че всичко се решава ед-
нопартийно и да се при-
ключи тая агония, имити-
раща демокрация и
държава. Самият бюджет
не предлага реформи, ко-
ито да доведат до зало-
жения 2,1% ръст, очерта-
ва се единствено спира-
лата дълг-дефицит. Че и
бързат спешно да го гла-
суват днес в НС. От какво
се страхувате, господа?

Светлана
ВЕЛЕВА

НЯКОЛКО
ДУМИ

Ученици събраха
близо 5 тона храна
за възрастни хора
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МОН клонира
научния фонд
във всеки вуз 1 3

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА
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Проф. Марияна Божинова e новият
служебен ректор на  Стопанската
академия “Д.А.Ценов” в Свищов.
Номинацията на преподавателката
по икономика на търговията бе
подкрепена от 101 членове на
академичната общност от присъ-
ствали 108 на свикано извънредно
събрание във вуза. Изборът стана
по заповед на министъра на обра-
зованието проф.Тодор Танев, тъй
като срокът на назначения от него

Бойко Борисов възнегодува
от гражданските протести сре-
щу рязкото повишаване на це-
ните на винетките. Вдъхновен от
скорошното си посещение в
“комунистически Китай”, преми-
ерът обясни, че дори там такси-
те били по-високи и “всичко се
плащало”. “А тук за 8 лв. на
месец се правят протести. Ние
сме направили 300 км нови
магистрали. С поршета отиват
на протест! Само докато вкара
бензин в цилиндрите, е изхар-
чил 12 лв., а се протестира за 8
лева. А в София километрични
задръствания с един човек в
кола”, ядоса се Борисов.

На конференция, организи-
рана от дясната фондация “Ханс
Зайдел” с мотото “Перспекти-

Борисов недоволства
от протестите
срещу винетките
Искате да сте готини, но събирайте данъци, посъветва той гербаджийските кметове

вите пред местната власт и но-
вия програмен период”, пред
гербаджийски кметове, преми-
ерът припомни и последната
идея на финансовия министър
Владислав Горанов за 2% мес-
тен данък върху доходите на
хората, която бе отхвърлена.
Борисов си направи експери-
мент и накара всички кметове,
чийто общини имат дългове, да
станат прави, и почти всички в
залата се изправиха. Той се
похвали в свой стил, че през
тази година били събрани над
2,3 млрд. лева повече благода-
рение на добрата работа на
приходните агенции, службите
и прокуратурата.

“Имате дългове, но не иска-
те да си ги събирате. Първите

заявки на кметове са за около
160 млн. лв., защото искате да
сте готини и добри, но и ние
искаме да изглеждаме така”,
пришпори ги Борисов. Той не
спря да настоява кметовете да
си събират вземанията и да
печелят от данъците, защото в
републиканския бюджет няма-
ло пари, а за парите от евро-
фондовете ЕС следял стриктно
да се изразходват. “Престанете
да се правите на добри. Мест-
ните данъци и такси са инстру-
ментът, през който да си опра-
вите бюджетите”, заяви той. За
орязаните средства за общини
той се оправда, че над половин
милиард лева допълнително
били дадени “за МВР, отбрана,
тютюнопроизводители, живот-

новъди, за ремонт на старите
магистрали, защото мостовете
щяха да паднат”. “Всеки иска да
е добър. Богатите общини да си
регулират бюджетите. Абсурд-
но е билетчето за метрото да е
50 евро цента и всяка година
държавата да го дотира с 20
млн. лева”, продължи да фило-
софтва Борисов.

Премиерът предупреди кме-
товете да очакват тежки финан-
сови корекции на европейските
проекти, защото според него 8
млрд. евро, които ЕС гласува да
бъдат отпуснати на Африка и
Турция заради кризата с бежан-
ците, трябвало да бъдат взети
отнякъде. “Очаквайте да падат
проекти. За една запетайка да
ни хванат, ще има тежки корек-

ции. Внимавайте с обществени-
те поръчки, не се изкушавайте,
всичко се наблюдава, да не
дойдете после при мен и да
кажете: “Ама аз сбърках”, обяс-
ни им той и с гордост се похва-
ли, че добре ги е наплашил.

Ден по рано, по време на
срещата на върха в Брюксел
Бойко Борисов подкрепи идея-
та да се направи изключение
за Турция за либерализация
на визите. То обаче трябва да
важи само за държавните слу-
жители и бизнеса. Освен това
премиерът обяви, че България
няма да подпише обща пози-
ция с други 9 източноевропей-
ски страни, които се противо-
поставят на проекта “Северен
поток” 2.

Проф. Марияна Божинова ще е новият служебен ректор в Свищов

От началото на следва-
щата година в София ще се
извиси нов монумент в па-
мет на националните ни ге-
рои от Македония, Беломор-
ска Тракия и Одринско. Това
съобщи на пресконферен-
ция вчера адвокат Иван Ар-
наудов, който е секретар на
Инициативния комитет за
изграждане на паметника.
Идеята за издигането му се

Издигат паметник в памет на героите ни
македонци, одринци и беломорци

55-годишният Атанас Христов от Пловдив,
който няколко пъти вдига на крак полицията и
Спешната помощ, вчера получи обвинителен
акт, за предаване по телефон на неверни или
заблуждаващи знаци за помощ, злополука или
тревога. Деянието на Христов е престъпление
по Наказателния кодекс. Обвиняемият рабо-
тел като международен шофьор и разполагал
със СИМ карти на различни чуждестранни опе-
ратори. Той имал навика, след като пийне, да
се забавлява с подаване на фалшиви сигнали.
На 20 януари т. г. пред свидетел в дома си и
след порядъчно количество алкохол, мъжът се

Румънски ТИР се преобърнал на международното шосе в
Русе, в близост до граничния пункт “Дунав мост”. За

щастие шофьорът не е пострадал. След инцидента
движението по трасето бе затруднено

е появила преди две години
и половина. Паметникът ще
бъде поставен на ъгъла на
бул. “Тодор Александров” и
ул. “Стефан Стамболов”. Той
е изработен от бял врачан-
ски камък и е висок около
шест метра.

Монументът изобразява
две огромни крила, на които
са изписани имената на 150
герои, които са организато-

ри на Илинденско-Преобра-
женското въстание, участни-
ците в Македоно-Одринско-
то опълчение по време на
Балканските освободителни
войни, както и в 11-та Маке-
донска дивизия на Първата
световна война. В основата
на монумента е изписано
послание, което е част от
Вазовия стих “Българийо, за
тебе”.

Съдят телефонен терорист от Пловдив
обадил от карта на чешки оператор и подал
сигнал за разпространение на наркотици от
таксиметров шофьор, който се оказал неве-
рен. 11 дни по-късно, пак под влиянието на
алкохол, вдигнал на крака Първо РПУ в Плов-
див със сигнал за бомба. На въпрос на опера-
тора откъде се обажда и как се казва, Христов
отговорил, че това е военна тайна.

В хода на разследването телефонният те-
рорист не се признал за виновен, но са събра-
ни достатъчно свидетелски показания, веще-
ствени доказателства и експертизи, за да бъде
изправен на подсъдимата скамейка.

Просветният министър Тодор Та-
нев ще изчака с подписването на
новото учебно съдържание за I и V
клас, макар че идеята е била да ги
подпише вчера. Това заяви той сами-
ят по време на конференция на Син-
диката на българските учители. Ли-
дерката на СБУ Янка Такева поиска-
ла още една седмица, за да може
съдържанието на промените да се
обсъди с учителите.

Тодор Танев отлага със седмица новите програми за I и V клас
Според Такева учебното съдържа-

ние за първолаците и петокласниците
е трудно и много от децата не го раз-
бират. Учебниците за I и V клас  тряб-
ва да са готови за следващата учебна
година и сме притиснати от срокове-
те, каза Танев. Освен новите програ-
ми за двете години МОН огласи и
проект за стандарт за учебния план
от I до ХII клас, в който са орязани
задължителни часове по основни

предмети, а училищата щели да ком-
пенсират с избираеми часове. Според
проекта наполовина се отрязват
задължителните часове по езика в
езиковите гимназии.

Директори и учители, навършили
възраст и стаж за пенсия, ще бъдат
пенсионирани, но след края на насто-
ящата учебна година, потвърди Танев.
ДУМА писа за това решение преди
дни. Около 5000 директори и учители

са достигнали възраст и стаж към 15
септември, уточни министърът. След
поправки в КТ на работодателите бе
дадено право да пенсионират кадри-
те си, ако са с право на пенсия. Това
обаче не е задължително. В малките
селища, където и без това няма до-
статъчно учители, задържането на
тези в пенсионна възраст ще е по
преценка на директорите, поясни
зам.-министър Ваня Кастрева.

временен шеф проф. Иван Върба-
нов изтече. Проф. Марияна Божино-
ва, която е ръководителка на
катедра Търговски и туристически
бизнес, бе предложена единодуш-
но от преподаватели, студенти,
служители. Кандидатурата има
одобрението и на двамата кандида-
ти за ректор на академията доц.
Иван Марчевски и проф. Андрей
Захариев. Тя е била приета като
равно отдалечена от лобитата в

свищовската академия и обедини-
телна фигура в името на спасява-
нето на висшето учебно заведение.
Ако проф. Божинова ще бъде
назначена от просветния министър,
ще поеме управлението на 4 де-
кември за срок от 6 месеца. ДУМА
припомня, че сагата с избора на
легитимно ръководство на СА
“Д.А.Ценов” започна в края на май,
когато за ректор бе провъзгласена
35-годишната приближена на

скандалния Величко Адамов проф.
Теодора Димитрова. През юни за
служебен ректор бе назначен
проф.Иван Върбанов, който трябва-
ше да подготви и проведе избори
за ръководни органи. Вотът обаче
е стопиран заради множество
депозирани жалби до Администра-
тивния съд във Велико Търново и
ВАС от страните в надпреварата.
По тях има образувани дела и
повечето са висящи.

Снимка БГНЕС
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Ще поискаме с 27 милиона лева да бъде
увеличен бюджетът за 2016 г. за общините в
Смолянска област. Това заяви в Смолян народ-
ният представител от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ
Дора Янкова. Според нея това е минималното
отношение, което правителството трябва да
направи към областта - да има отношение към
всички общини и да направи целеви политики.
Янкова бе категорична, че към момента сред-
ствата, които са предвидени за общините, са
изключително малко - от 1 милион и половина
за Смолян до 400 000 например за Девин.

Депутатът ще настоява за община Смо-
лян да бъдат отпуснати 10 млн. лева, за Ба-
ните и Борино - по 1,5 млн. лв., а за остана-
лите общини в областта - по 2 000 000 лв.
Янкова заяви, че за Бюджет 2016 г. има уве-
личение с 2 милиарда лева на средствата за
централната власт. По думите й увеличение-
то за местни дейности на общините в Бълга-

Без представител на МЗ
бюджетната комисия в парла-
мента разгледа бюджета на
НЗОК за 2016 г. На заседани-
ето обаче присъства омбуд-
сманът Мая Манолова. Тя ата-
кува лимитите в регулативни-
те стандарти и ги определи
като сеч в сектора. Ако те
бъдат изпълнени, идната годи-
на само 900 лекари в София
са предвидени в доболнична-
та помощ, а общопрактикува-
щите ще са едва 800. Маноло-
ва прогнозира напрежение
сред лекарите и недоволство
сред пациентите. Председате-
лят на здравната комисия в НС
Даниела Дариткова се опита
да й опонира и заяви, че регу-
лативните стандарти са факт
повече от 10 г. и НЗОК щяла
да реагира гъвкаво.

Манолова припомни, че
предшествениците й също са
изразявали позиция срещу ли-
митите. “Сега се случва нещо
още по-ощетяващо правата на
гражданите. Освен лимит като
общи разходи вече се въвеж-
дат и допълнителни лимити по
видове дейности или една
болница може да не е използ-

Народното събрание ще
проведе днес извънредно
заседание. То ще започне от
11 часа и ще продължи до
19 часа. Първата точка от
дневния ред на депутатите
е  законопроектът за бюд-
жета на НЗОК за 2016 годи-

Манолова атакува
болничните лимити

вала своя лимит, но ако е из-
черпала лимита за обем дей-
ности по дадено лечение, на-
пример брой хернии, трябва
да върне болния и да го из-
прати да търси друга болни-
ца”, притеснена е Манолова.

Според промените от 2016
г. парите ще се разпределят
спрямо брой диагнози, а не
директно към болниците. В мо-
мента няма регионална здрав-
на карта, на базата на която
да се направи разчет за броя
диагнози по общини и регио-
ни. Тя трябва да е готова до 31
март с новия рамков договор,
а дотогава ще работи старият
модел. Председателят на БЛС
д-р Венцислав Грозев обясни,
че ако това не се уточни през
рамковия договор, директори-
те на регионалните здравни
каси ще имат възможност да
закупуват диагнози.

 Манолова изпрати станови-
ще до председателите на пар-
ламента, на здравната и на
бюджетните комисии, в което
предлага да бъдат отхвърлени
промените, които ограничават
права на пациенти и договор-
ното начало в здравния процес.

Левицата ще иска още 27 млн. лв.
за общините в Смолянско

НС обсъжда извънредно бюджета днес
на. По втора точка народни-
те представители ще деба-
тират бюджета на ДОО, а
трета – на държавния бюд-
жет за догодина.

Нагласите на депутатите
са гласуването на бюджета да
продължи и в сряда. Очаква-

нията са тогава парламентът
да спре часовника и заседа-
нието да продължи и в нощ-
ните часове.

Проектите за бюджета на
НЗОК, ДОО и на държавата
бяха приети на първо четене
миналата седмица.

рия е 20 млн. лв., в делегираните дейности от
държавата за общините е 160 млн. лв., от
които близо 130 млн. отиват за ръста на за-
платите в образованието.

Янкова подчерта, че БСП е предложила в
актуализацията на бюджета 125 млн. лв. за
общините, като за делегираната дейност за
администрацията са предвидени 30 млн. лв.
Паралелно с това социалистите искат израв-
нителната субсидия да бъде увеличена с 30
млн., да има ръст на капиталовите разходи,
които приоритетно да отидат за общински пъти-
ща, защото и в европейските фондове, и в
“Региони в растеж” средствата за общински
пътища стават все по-малко. “Общините отново
ще бъдат поставени в неравноправно положе-
ние спрямо политиката, която държавата има
в публичната инфраструктура. Ние сме пред-
ложили увеличение с 10 млн. лв. на зимното
поддържане, добави тя.

БСП напусна скандално заседание
на бюджетната комисия
Това е атентат
срещу демокрацията,
а най-важният закон
в държавата се
обсъжда без
информация, заяви
Румен Гечев

ГЕРБ гледат на парламента като на параван и гласуват всичко и няма никакво
значение какво е мнението на останалите колеги, възмути се Румен Гечев

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

Коментар на стр. 12

Депутатите от БСП ЛЯВА БЪЛГА-
РИЯ напуснаха вчера заседание на
парламентарната бюджетна комисия,
на което се разглеждаха бюджетите
на НЗОК, на ДОО и общия за догоди-
на. “Скандално е да се гледат трите
бюджета наведнъж. Скандално е 2
минути преди започването на заседа-
нието да нямаме никакви материали,
въпреки многократните ни предупреж-
дения, за да може да седнем с екс-
перти и да направим сметки”, обясни
Гечев. Той подчерта, че няма стано-
вища към бюджетите, както и стеног-
рама от първото четене. “В началото
на комисията ни раздават проекта с
включени предложения на други по-
литически групи, с които ние не сме
запознати. Такова нещо няма дори и
в Африка. Разпределят се милиарди
без никаква информация”, коментира
Гечев. Той определи това като атен-
тат срещу демокрацията. В началото
на заседанието Гечев  и Петър Чоба-
нов от ДПС предложиха заседанието
на комисията да бъде отложено за
днес с мотивите, че най-важният за-
кона на държавата се обсъжда без
нужната информация. Желанието им
обаче не беше уважено.

Гечев нарече останалите на за-
седанието членове на ресорната ко-
мисия “фигуранти”. Те са си решили,
нека си гласуват”, коментира той.
Гечев припомни, че приемането на
трите бюджета на първо четене в
комисия е било абсолютен рекорд.
За 2 часа бяха приети 35 млрд. лв.,
подчерта Гечев и нарече това нечу-
вано за европейската практика.

“Това е пълен цирк, а не бюджет. Тук
управляващите ни диктуват какво да
приемем и какво не. Аз не искам да
участвам като фигурант в тези
обсъждания. Това е демонстрация на
сила и вече на нищо не прилича. Не
знам какво им става на колегите. От
ГЕРБ не се изказваха на първо че-
тене, не защитиха позициите си. Те
гледат на парламента като на ня-
какъв параван, каквото влезе вътре,

гласуват си го и няма никакво зна-
чение какво е мнението на остана-
лите колеги”, убеден е Гечев.

По-късно Николай Александров от
“Атака” се присъедини към бунта на
социалистите и напусна заседанието
на бюджетната комисия. “Тук не се
спазва правилникът на НС,  съгласно
който 24 часа преди заседанието
трябва да имаш материалите. Нямаме
ги на пощите. Имаме доклад, който ни

го носят пресен, пресен, другите два
се печатат, не са готови”, обясни той.

“Искате демокрация, търсите за
демокрация, но това е като в Северна
Корея. В Евронюз има клипче в руб-
рика “No comment”, където Ким Чен
Ун влиза и всички почват да ръкопля-
скат. Същото е и тук - Менда казва
“продължаваме” и ГЕРБ гласуват “за”,
ядоса се атакистът.
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рокуратурата е образу-
вала досъдебно произ-
водство за изтеклите
записи на разговори
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Има политическа сила, която 2 г. се упражнява
върху държавното обвинение, заяви Сотир Цацаров

между дисциплинарно увол-
нените съдийки Владимира
Янева и Румяна Ченалова.
Това обяви вчера главният
прокурор Сотир Цацаров. Той
уточни, че разследването ще
проверява и съдържанието на
разговора между двете, както
и изявленията на Ченалова,
че “елегантно” получавала
указания по някои дела. Нека
имаме предвид, че в матери-

алите по досъдебното произ-
водство може да са налице и
данни, които, общо взето,
обясняват поведението на
някои от участниците в този
разговор, добави Цацаров.

Главният прокурор смята,
че всичко около записите е
действие по сценарий, а спо-
ред него сценаристите са в
София. “Този сценарий е за-
действан и ще продължи да
действа, докато траят всички
процедури, свързани с изме-
ненията на Конституцията.
Сценарият има политически

отзвук, той цели да изкара на
бял свят, да вдигне високо
знаме, което да легитимира
определена част от полити-
ческия спектър като истин-
ски, безупречни, непогреши-
ми и носители на единстве-
ната правда”, коментира той.
Според него сценарият цели
да обезвреди конституцион-
ните промени. “Има полити-
ческа сила, която има пълен
политически интерес този
шум да продължи. Тази поли-
тическа сила се упражнява в
продължение вече на две го-

дини върху българската про-
куратура”, разгневи се проку-
рорът. На въпрос дали става
дума за ДСБ и Радан Кънев,
който вчера обяви главният
прокурор за жертва и го при-
зова да предприеме опера-
ция “Чисти ръце”, Цацаров
посочи: “Лидерът на тази по-
литическа сила не е човек,
който ще ме призове да си
изчистя името, защото аз
няма от какво да се сраму-
вам. Нито лидерът на тази
политическа сила е човекът,
който мен ще ме определя за
жертва. Бих го посъветвал да
се концентрира върху себе
си. За мен това е насочено
преди всичко с оглед проце-

са на конституционните про-
мени.”

“Основната причина за
тази истерия е опитът на оп-
ределени среди да се откло-
ни внимание от едни неосо-
бено приятни факти, които
трябва да бъдат проверени.
Ако трябва да правим някаква
връзка с измененията в Кон-
ституция, тази истерия, която
се развива, очевидно има тол-
кова дестабилизиращо въз-
действие върху много интере-
си и лобита, че то по-скоро
би се отразило вредно върху
консенсус за приемане на
Конституцията”, коментира
казусът и правосъдният ми-
нистър Христо Иванов.

Слизате ли от служебните си коли, за да видите как се при-
бират обикновените хора след 16 ч. с градския транспорт и защо
никой не търси длъжници, които 10 години не си плащат общин-
ските данъци - това питаха граждани столичния зам.-кмет Дончо
Барбалов вчера. Заместникът на Йорданка Фандъкова по финан-
совите въпроси представи проектобюджета на Столичната общи-
на на обществено обсъждане и се опита да отговори на въпро-
сите на десетките събрали се софиянци в пълната зала на кмет-
ството. На повечето питания обаче Барбалов не успя да даде
конкретни отговори с оправданието, че подробните параметри
на бюджета все още не са ясни. Все още например не са обявени
конкретните проекти от капиталовата програма. Без отговор ос-
тана и въпросът, защо се очаква да се съберат толкова малко
приходи от таксите за домашен любимец.  На общественото
обсъждане присъстваха и общински съветници от различни по-
литически групи, които също зададоха свои въпроси на Барба-
лов. Милка Христова от БСП определи бюджета на общината като
хаотична промяна на приходно-разходната част, която не гаран-
тира обявените от кметството приоритети. Тя изрази притеснение
от капиталовата програма, за която средствата са намалени напо-
ловина. Христова изрази и недоумение защо за общинско здраве
се заделя едва 1% от бюджета и предупреди, че след няколко
години София ще се окаже с рухнали ДКЦ-та и лечебни заведе-
ния без апаратура.  До средата на декември в кметството ще
приемат още предложения на граждани за проектодокумента.

Г
Снимка БГНЕС

Главният прокурор Сотир Цацаров внесе в пар-
ламента две нови искания за сваляне имунитета и
разрешение за наказателно преследване срещу
Волен Сидеров за стари престъпления. Едното е
извършено през 2011 година в Батак, а другото -
през 2013 г. в София. Казусът от 2011 г. е за
извършване на непристойни действия, грубо нару-
шаващи обществения ред и изразяващи явно неува-
жение към обществото. Въпреки забраната на Об-
щинския съвет и кмета на Батак за партийни прояви
до 18 ч. на 17 май, Сидеров и атакисти прекъснали
празничния концерт и нахлули на сцената. Сидеров
започнал да блъска децата и изтръгнал кабелите
на озвучителна система, предназначена за осигуря-
ване на празничната програма. Празненството било
прекъснато, за да се предотврати саморазправа,
уточняват от прокуратурата. Второто обвинение сре-
щу лидера на “Атака” е от 21 май 2013 г., когато до
Народното събрание Сидеров се спречка с журна-
лист от телевизия “Скат”. Атакистът обиждал и за-
плашвал, хванал ръцете на опонента си и бутал
микрофона му, настоявал за извинение за думи на
собственика на телевизия “Скат” Валери Симеонов.
Репортерът бе обграден от атакисти, които не го
пускаха да се оттегли. Стигна се до намеса от поли-
цай, който обаче бе обиждан и заплашван от Сиде-
ров. Полицаят е блъснат в областта под гърдите от
Сидеров. Събраните доказателства сочат за хули-
ганство, извършено с особена дързост и нанасяне
на телесна повреда на полицейски служител при и
по повод изпълнение на службата му, съобщават от
прокуратурата. Сидеров е под гаранция от 6000 лв.
заради първото му нахлуване в НАТФИЗ, с което
обвинение е и колегата му Десислав Чуколов. Сиде-
ров бе обвинен и за принуда срещу студентка. Сре-
щу него тече и дело за нанасяне на телесна повре-
да на полицай при инцидента на летище Варна.

ВСС отказа да образува дисциплинарки срещу проку-
рор Боряна Бецова и градския прокурор на София Христо
Динев по предложения на правосъдния министър Христо
Иванов, който сам насрочи вчерашното извънредно засе-
дание на ВСС. Иванов обаче не посочи каква е причината
за искането му. Името на Бецова доби популярност, когато
й бе възложена проверка на доходите на активисти на
“Протестна мрежа”. Това даде повод за реакция на френ-
ския посланик Ксавие дьо Кабан, който в социалните мре-
жи попита: “Каква ябълка е Бецова?”. По-рано той  опреде-
ли като “гнила ябълка” дисциплинарно уволнената от ВСС
преди две седмици съдийка Румяна Ченалова. Опитът за
намеса в работата на прокуратура от страна на френския
посланик даде повод на главния прокурор да защити сво-
ята подчинена. Междувременно при проверката, водена от
прокурор Бецова, не бяха открити нарушения на активис-
тите от “Протестна мрежа”. Срещу Христо Динев досега не
бяха отправяни публични обвинения.

Искането на правосъдния министър за свикване на извъ-
нредно заседание за понеделник е било изпратено в петък.
Аргументите на Иванов са, че давността за образуване на
дисциплинарно производство срещу Бецова и Динев изти-
ча на 1 декември 2015 г. ВСС може да отхвърли искането
на правосъдния министър за образуване на дисциплинар-
ки срещу държавните обвинители, а решението може да
бъде обжалвано от министъра пред ВАС.

С всеки изминал ден
ремонтът на ларгото
на Варна, в частта
от х-л „Черно море”
до входа на Мор-
ската градина,
започва да прилича
като на останки
след бомбардировка.
Според изпълни-
телите строител-
ните работи трябва
да приключат до
Нова година, но не
е сигурно, че сро-
кът ще бъде спазен.
Навсякъде са раз-
хвърляни и извадени
паветата, които
бяха подменени само
преди 2-3 години,
а новите пейки
са изпочупени и
изхвърлени на земята

ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР
ПОИСКА ИМУНИТЕТА
НА СИДЕРОВ ЗА ДВЕ
СТАРИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

П
Полицаи от Елена са задържали след над 4-часо-

ва гонка 52-годишен мъж, който е издирван от 7
МВР-управления в страната. А.В. излежавал присъда
в затвора във Варна. Той бил пуснат в отпуск, но
забравил да се върне. Освен че не се прибрал в
килията, той успял да задигне и обявен за продажба
джип Опел “Фронтера”.

Екшънът се разиграл около 15,55 часа в петък в
Елена. Полицаи от района били вдигнати по тревога.
Те забелязали опела и се опитали да го спрат. При
подаване на сигнал със стоп палка обаче водачът не

СЛЕД ГОНКА ХВАНАХА БЕГЛЕЦ ОТ ЗАТВОРА,
ИЗДИРВАН ОТ 7 ПОЛИЦЕЙСКИ УПРАВЛЕНИЯ

само, че не спрял, но и натиснал рязко газта и с бясна
скорост профучал край униформените. Джипът се от-
правил в посока село Мийковци. В покрайнините му
А.В. беглецът спукал гума, зарязал возилото и побяг-
нал към близките гори. Минути по-късно той бил уста-
новен и задържан.

Оказало се, че А.В. е известен на полицията,
осъждан и обявен за издирване от 7 полицейски уп-
равления на територията на Варна, Бургас и СДВР.
А.В. е автор на множество кражби и на измами от
покупко-продажби на автомобили.

ВСС НЕ ОБРАЗУВА
ДИСЦИПЛИНАРКИ ПО
ИСКАНИЯ НА ХРИСТО ИВАНОВ

СТОЛИЧАНИ ЗАТРУПАХА
КМЕТСТВОТО С ВЪПРОСИ
ЗА БЮДЖЕТА

Деси ВЕЛЕВА
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Майките трябва да остават на пазара

на труда, заяви Менда Стоянова по време
на второто чете на държавния бюджет и
бюджета на ДОО в парламентарната ко-
мисия по бюджет и финанси. Мнозинство-
то гладува и догодина обезщетението за
отглеждане на дете през втората година
остава 340 лв. От ДПС поискаха майчин-
ството през втората година да стане 380
лв., което ще е 90% от минималната за-
плата. Сега средното дневно обезщете-
ние през втората година за отглеждане
на дете е около 16 лв., а от ДПС насто-
яват да стане над 18 лв. като тази мярка
ще струва на държавата 16,2 млн. лв.

От БДЦ предложиха по-висок ръст и
обезщетението за отглеждане на дете
през втората година да стане 420 лв.
Искаме активни мерки за борба с демо-
графската криза, подчерта Стефан Кенов.
Според Менда Стоянова насърчаването
на раждаемостта не се ограничавала с
отглеждането на дете през втората годи-
на. По думите й вече имало навсякъде
детски градини, където майките да оста-
вят децата си и да ходят на работа. До
година-две и в София този проблем щял
да се разреши, прогнозира Стоянова.

Снимка ПРЕСФОТО/БТА
ГЕРБ „НАСЪРЧАВА”
МАЙКИТЕ ДА
ТРЪГВАТ НА
РАБОТА СЛЕД
ПЪРВАТА ГОДИНА

ъзможно е от 2016 г.
НЗОК да спре да пла-
ща 90 медикамента, ако
между фирмите и каса-

В Ресурсния
център в

Добрич бе
открита
сензорна

зала, в
която ще
се обуча-
ват деца

със специ-
ални обра-
зователни

потребности

НЗОК може да спре
да плаща 90 лекарства

ВВВВВ
До българския пациент стигат по-малко
от половината нови лекарства

та не бъдат договорени
отстъпки за въпросните лекар-
ства, Това съобщи директорът
на Асоциацията на научноиз-
следователските фармацевтич-
ни производители в България
(ARPharM) Деян Денев. Зам.-
министърът на здравеопазва-
нето д-р Бойко Пенков успо-
кои, че пациентите няма да
останат без лечение. Той обяс-
ни, че 85 от медикаментите
имат аналог, а за останалите
6, които нямат аналози, се
търси решение.

До българския пациент са

достигнали 43% от медика-
ментите, регистрирани в Евро-
пейската агенция по лекарст-
вата, каза Денев. В Румъния
те са едва 8%. С най-голямо
покритие от 90% са Норвегия
и Австрия. В същото време
България е с най-дълъг срок
за въвеждане на иновативни
терапии след регистрацията
им на европейско ниво. Сред-
но забавянето на достъпа на
българите до иновативни ме-
дикаменти е 956 дни, което е
близо 3 г. Приблизително
същият е срокът и в Румъния.
Във всички останали държави
срокът е съкратен под 700 дни,
като най-бързо лекарствата
стигат до пациентите в Дания

(102 дни), Швейцария (107
дни) и Австрия (131 дни).

България е на едно от по-
следните места в Европа и по
публични разходи отделяни за
лекарства на човек. По данни
от 2011 г. за амбулаторно ле-
чение на един пациент са
предвидени около 60 евро,
докато в Швейцария тази сума
е около 480 евро, в Германия
- около 360 евро, в Гърция -
около 355 евро. След Бълга-
рия остават само Полша, Румъ-
ния и Сърбия.

Страната изостава в пуб-
личните разходи за лекарства,
като се отчете и тежестта на
ДДС - близо 17% от разходите
на НЗОК и домакинствата за

лекарства се дължат на начис-
ляването на ДДС. В Румъния и
Естония тежестта на ДДС в
разходите за лекарства е
8.26%, в Полша - 7.41%, в Лит-
ва и Унгария - едва 4.76%.

С въвеждането на задъл-
жителните отстъпки в цените
на лекарствата без аналог у
нас през т.г. компаниите ще
компенсират разходи на
здравната система от около 44
млн. лв. За идната година се
очаква компенсацията да
възлезе на около 68 млн. лв.
Допълнително компаниите са
открили банкови гаранции на
обща стойност над 130 млн. лв.
Финансовата тежест, поета от
иновативната фармацевтична
индустрия, за да може до-
стъпът на българските пациен-
ти до съвременна терапия да
се запази и да се подобри, е

значителна, категоричен е
Денев.

Наблюдават се и случаи, в
които за определени незаме-
ними медикаменти отстъпки
не са договорени и те няма да
бъдат допуснати до реимбур-
сация или, ако вече са запла-
щани от НЗОК, предстои пре-
кратяване на реимбурсацията
им. Експертите отчитат, че има
опасност от задълбочаване на
тази тенденция, ако се запази
едностранният администрати-
вен подход при налагане на
отстъпките, или ако финансо-
вата тежест за индустрията се
увеличи. Фармацевтичните
фирми настояват за намалява-
не на административната ре-
гулация на пазара и подпис-
ване на Национално споразу-
мение за отстъпките, настоя-
ват фирмите.

Централната жп гара в Пловдив остана затворе-
на за около час вчера заради сигнал за изоставен
багаж. Той е получен малко след 10 часа и бил за
изоставена раница до касите в чакалнята, съобщи-
ха от полицията. Сградата бе евакуирана, а уни-
формените изведоха пътниците и служителите. В
помещенията веднага бе извършена проверка.
Коловозите и подлезите на жп гарата бяха не-
достъпни. В изоставения или забравен багаж в
чакалнята не бе открито нищо съмнително. По-
късно се появил и 20-годишният собственик на
раницата, който си я прибрал. Пред служителите на
реда мъжът обяснил, че си е забравил багажа и се
върнал, за да си го вземе. От МВР обявиха, че
човекът ще бъде глобен.

От юни следващата
година един час престой
на автомобил в Синята
зона на Пловдив става
1,50 лв., като оскъпява-
нето е с 0,50 лв.

Още през май събот-
ните дни стават платени
дни за желаещите да

Общината в Пловдив вдига цените
за глоби и паркиране през 2016 г.

паркират в центъра на
града. Глобата за непра-
вилно паркиран автомо-
бил от 20 скача на 30
лева още от януари до-
година. Тези мерки обя-
ви преизбраният кмет на
ГЕРБ Иван Тотев. Преди
броени дни той съобщи

за готвено намаляване
на данъците за автомо-
билите от нисък и сре-
ден клас, които са над
120 000 в Пловдив.

Поскъпването на Си-
нята зона е мярка за
справяне с трафика и
стимулирането на при-

движването с градския
транспорт и с  велосипе-
ди. В момента общината
довършва транспортен
проект, по който бяха
изградени 48 км велоси-
педни алеи и има много
нововъведения за град-
ския транспорт.

ЗАБРАВЕНИ РАНИЦА И САК ИЗПРАВИХА
НА НОКТИ ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНИ

В 11,05 часа гарата е възстановила работата си.
Пътниците споделят, че не е имало паника. Възра-
стна жена, която е била сред евакуираните пътници,
разказва, че не се е уплашила. Напуснали гарата и
изчакали навън около час. Инцидентът е забавил
разписанието на влаковете с около един час.

Съдебната палата на площад “Тракия” във Варна
също е била евакуирана заради изоставен сак, съоб-
щиха от Варненския окръжен съд. Достъпът на граж-
дани в района е бил преустановен. Извън сградата
са били изведени магистратите и служителите. Спе-
циализираните органи са извършили проверка, но
не са открили нищо обезпокоително. След приключ-
ването й нормалният ритъм на работа е възстано-
вен, уточняват от пресслужбата на съда.

УЧЕНИЦИ СЪБРАХА
БЛИЗО 5 ХИЛ. КГ
ХРАНА ЗА
ВЪЗРАСТНИ ХОРА

У
Дана РУСЕВА

Ученици от 19 училища в Добрич събраха 4792
кг хранителни продукти. Пакетите с боб, леща,
брашно, макарони и олио ще бъдат дарени на
бедни и самотни възрастни хора в навечерието на
коледните и новогодишните празници. Това бе
деветата обществена кампания на Областния съвет
на Българския червен кръст в града за набиране
на храни в помощ на нуждаещи се. Нейната цел е
да създаде нагласа и условия в обществото за
системни дарения на хранителни продукти за под-
помагане хората от третата възраст в града - каз-
ват от организацията. Продуктите бяха събрани
между 3 и 13 ноември. Общата стойност на даре-
нията е 6098 лв. Сред най-големите дарители са
учениците на СОУ “П.Р.Славейков”, които са събра-
ли 1114 кг, ОУ “Христо Ботев” са с 374 кг, Хумани-
тарната гимназия - с 358 кг, СОУ “Климент Охрид-
ски - 317 кг, ОУ “Хан Аспарух” - 274 кг.
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Унищожени са заразените
с бруцелоза животни в с. Кочан
Унищожени са заразените
с бруцелоза животни в с. Кочан
Унищожени са заразените
с бруцелоза животни в с. Кочан
Унищожени са заразените
с бруцелоза животни в с. Кочан

Под знака на консолидация
на банковия сектор у нас се
очаква да премине 2016 г. Почти
всяка четвърта банка в Бълга-
рия планира да се раздели с
активи, а всяка десета планира
да придобие. Това показват ре-
зултатите от годишното проуч-
ване на “Ърст енд Янг” - “Баро-
метър на банките в България”.
То показва как висшият банков
мениджмънт у нас вижда отра-
жението на възстановяващата
се икономика върху бизнес кли-
мата в страната и върху банките
и банковата система.

тора на строителството и недви-
жимите имоти половината от
банкерите очакват по-консерва-
тивно кредитиране.

Банките са умерено оптими-
стични за икономиката на Бълга-
рия и за финансовото си пред-
ставяне през следващите 12
месеца. Близо две трети от ан-
кетираните (64%) очакват слабо
подобрение на икономиката ни
през следващата година, а 72%
са уверени, че финансовото
представяне на банките ще се
подобри. Едновременно с това
повече от половината банкови
мениджъри имат очаквания раз-
мерът на загубите от обезценка
на предоставени кредити да
нарасне, показва проучването.

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: БЪЛГАРИЯ СИ МЪЛЧИ
ЗА РУСКИЯ ГАЗ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЮГ

„ЪРСТ ЕНД ЯНГ”:

Банкерите прогнозират по-либерални политики при
отпускане на кредитите за малки и средни предприятия

Всички участници са едино-
душни, че през следващите три
години ще има средно големи и
големи консолидации в банко-
вия сектор у нас. Такива са
очакванията на 91% от банкови-
те мениджъри. Процесът ще
започне още през следващата
година, но предимно с малки по
обем консолидации. Близо две
трети от запитаните (62%) смя-
тат, че банките няма да пред-
приемат съществени промени в
бизнес стратегиите си в кратко-
срочен план. Почти всяка
четвърта банка у нас (23%) пла-

нира продажба на активи през
следващите 12 месеца, а 8% са
заложили придобивания на порт-
фейли или други дружества.

Голяма част от запитаните
прогнозират по-либерални поли-
тики при отпускане на кредити-
те за малки и средни предпри-
ятия (55%), за компаниите в
сектора на информационните
технологии (50%) и сектора на
услугите (42%). Без промяна ще
останат политиките по отпуска-
не на заеми за секторите на
здравеопазването, медиите и
енергетиката. Единствено в сек-

Корпоративно банкиране,
банкиране на дребно и привли-
чане на публични средства - са
посочени като услугите с най-
добри перспективи за разви-
тие в следващите 12 месеца.
Така смятат 80% от анкетира-
ните. Най-малко перспективни-
те за растеж, според 70% от
участниците, както и досега,
остават услугите по емитиране
на дългови и капиталови инст-
рументи, ценни книги и управ-
ление на активи.

Проучването показва още,
че предстоящите стрес тестове
пък ще повишат доверието в
банковата ни система и ще до-
ведат до по-добро управление
на риска.

“Премиерът Борисов подкрепи
изграждането на “Северен поток-2”
преди срещата на върха ЕС-Тур-
ция. Както се казва - в Рим като
римляните, в Брюксел - по брюк-
селски. Иначе, в София - за “забра-
вянето” на проекта за руски газ
през България към Европа, сигу-
рен съм, виновни ще бъдат други”.
Това се казва в позиция на народ-
ния представител от БСП ЛЯВА
БЪЛГАРИЯ и бивш енергиен ми-
нистър Драгомир Стойнев.

“Бедната България каза на
Брюксел, че е “за” икономиките на
богатия Европейски Север да по-

лучат още по-големи количества
руски газ. Послушната България
дори не си позволи да повдигне
въпроса за пътя на руския газ към
икономиките на Европейския Юг.
Да не говорим за темата за сигур-
ността на газовите доставки за
българската икономика и домакин-
ства”, пише още той. Според него
стратегическа, и за съжаление по-
втаряща се, грешка е в Брюксел
винаги да си част от масовката
или хора на съгласните. Той под-
черта, че България е равноправна
членка на ЕС и е там на първо
място, за да представлява нацио-

налния интерес. Стойнев поясня-
ва, че това, че ЕС се превръща в
бюрократична машина, в която се
удавиха принципите за солидар-
ност и взаимопомощ, е и заради
послушната политика на страните
членки.

“Винаги, когато на дневен ред е
темата за нова газова инфраструк-
тура в рамките на ЕС, българските
представители трябва да слагат на
масата въпроса за нашия национа-
лен интерес и България като есте-
ствен енергиен мост между Изто-
ка и Запада”, категоричен е бив-
шият енергиен министър.

Цените на производител в сектора производство и разпре-
деление на електроенергия, топлоенергия и и газ намаляват с
2,6% на годишна база, показват данните на Националния ста-
тистически институт (НСИ) за октомври. Ръст обаче има по
отношение на цените при добив на въглища - от 0,8% спрямо
октомври 2014 година и от 3,8% спрямо предходния месец
септември.

Като цяло цените на производител в промишлеността на
вътрешния пазар са с 3,8% по-ниски спрямо октомври 2014
година. Най-сериозен е спадът в цените в сектора на добивната
промишленост - със 7,7%, докато в преработващата промишле-
ност свиването е от 4,4 на сто.

Статистиката наблюдава най-значимо намаление на цените
при производството на основни метали (със 7,2%), докато най-
голям ръст те имат при производството на тютюневи изделия
(със 7,9%), както и при производството на компютърна техника
и машини със специално предназначение (3,3%).

Данните на НСИ показват още, че спрямо септември 2015
година цените на производител в енергетиката намаляват с 1,5%
и са в основата на понижението на общия показател за вътреш-
ния пазар с 0,6%. В преработващата промишленост също има
намаление, макар и с минималните 0,1%.

Спадът на цените на производител в сектора на промишле-
ността донякъде обаче се компенсира от добивната промишле-
ност, където през октомври има ръст на цените на производител
в рамките на 0,9 на сто на месечна база Общият индекс на
цените на производител през октомври 2015 година намалява с
4,5% в сравнение със същия месец на 2014 година. На месечна
база цените са с 0,7% по-ниски.

Всички 20 животни, зара-
зени с бруцелоза в село Ко-
чан, бяха евтанизирани, съоб-
щи вчера Илхан Карагьозов,
заместник-кмет на община
Сатовча, цитиран от “Фокус”.
По думите му животните са
били умъртвени по хуманен
начин под контрола на ветери-
нарномедицинската служба в
Благоевград, общинската адми-
нистрация и държавните лека-
ри в общината. Стадото е било
под карантина, а хората, които
са имали достъп до него или са
консумирали продукти от жи-
вотните, ще бъдат изследвани
за опасната бактерия.

Мярката била предприета
като част от набелязаните дей-
ности за овладяване на конста-
тираното огнище на болестта
на територията на сатовчанско-
то село. В момента ветеринар-
ни лекари изследват още чети-
ри животни - две телета и две
овце, които са без ушни марки,
със съмнения за незаконен
внос от Гърция, където също
има огнища на заболяването,
заявиха от Агенцията за безо-

В близкия до границите с Гърция и
Турция Свиленград близо половината от
пушещите потребяват контрабандни ци-
гари. Там потреблението им е 49%. В
Габрово то е 45,9%, в Благоевград -
31,8%, в Пазарджик - 31,1%, в Монтана
29,8%, а в Пловдив – 29,6%. В Сливен
делът на контрабандните цигари е 25,9%,
а в Кюстендил е 25,5%. Това показва

С 2,6% намаляват цените
на производителите
в енергетиката

Всяка четвърта банка
в България планира
продажба на активи

Всяка четвърта банка
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продажба на активи

Всяка четвърта банка
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Всяка четвърта банка
в България планира
продажба на активи

Унищожени са заразените
с бруцелоза животни в с. Кочан

пасност на храните пред БНР.
В петък в Благоевград беше

свикано спешно заседание на
епизоотичната комисия заради
огнището на бруцелоза в село
Кочан, община Сатовча. И вче-
ра имаше заседание на общин-
ската епизоотична комисия за
набелязване на конкретни мер-
ки срещу разпространението на
бруцелоза в района.

Вече е в сила заповедта на
областния управител Бисер
Михайлов, която забранява
придвижването на животни в
общината, както и търговия с
тях. Започва инвентаризация-
та и взимане на серологични
проби от всички стада и живот-
ните, отглеждани в домашни
условия.

Около 15 хиляди са живот-
ните, податливи на заболява-
нето на територията на община

В СВИЛЕГРАД ПОЛОВИНАТА ПУШАЧИ БИЛИ НА КОНТРАБАНДНИ ЦИГАРИ
проучване на пет водещи тютюневи ком-
пании, което е било представено на ра-
ботна среща в МВР с представители на
ведомството и Агенция “Митници”, цити-
рано от МВР. Проучването се прави за
осма поредна година чрез анализ на
празни опаковки от цигари, събирани в
14 големи града. То е възложено от
“Бритиш американ табако”, “Булгарта-

бак холдинг”, “Джапан табако интер-
нешънъл България”, “Импириъл табако
България” и “Филип Морис България”.

Делът на контрабандните цигари в
България към второто тримесечие на
годината е 13,4% от общото потребле-
ние. Според цигарените компании тази
година се отчита най-ниското ниво на
незаконна търговия. Отчетеният спад в

употребата на контрабандни цигари е
4,7% в сравнение с предходното проуч-
ване, проведено през четвъртото триме-
сечие на 2014 г. Петте компании посоч-
ват, че има потенциал за още огранича-
ване в нивата на незаконна търговия с
тютюневи изделия. Те дават пример с
градове, където потреблението на неза-
конни цигари все още е високо.

Сатовча. Ще бъде проследено
движението на млякото и ме-
сото от стадото, в което бе
открито заболяването. Очаква
се изкупуването на мляко също
да бъде преустановено.

От Районната здравна ин-
спекция уточняват колко са
потенциално застрашените
хора, които ще бъдат изслед-
вани за евентуално наличие на
бактерията. Подготвят се ин-
формационни брошури за насе-
лението на общината, в които
ще бъдат дадени конкретни
указания за предпазване от
заразяване.

Бруцелозата е болест, коя-
то се предава от животни на
хора. Хората могат да се зара-
зят чрез контакт с болно жи-
вотно и при консумация на
сурово мляко или не добре
термично обработено месо.
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Родният бизнес вече има по-
голям интерес към най-слабо раз-
вития регион на страната ни - Севе-
розападния, съобщи вчера ми-
нистърът на икономиката Божидар
Лукарски, който отчете на прескон-
ференция резултатите от първия
етап за кандидатстване по новата
оперативна програма “Иновации и
конкурентоспособност”.

Общият бюджет на програмата
за бизнеса от новия програмен пе-
риод е 1,27 млрд. евро. Те ще бъдат
разпределени за технологично раз-
витие и иновации, за предприема-
чество, за енергийни и ресурсна
ефективност на предприятията, за
техническа помощ, както и за пре-
махване на пречките в областта на
сигурността на доставките на газ.

Лукарски отчете, че подадени-
те през първия етап предложения
за финансиране на проекти от наши

На бързо развитие - до яну-
ари-февруари 2016 година по
казуса с ускорено издаване на
“сини карти” за високовалифи-
цирани чуждестранни работни-
ци, се надява икономическият
министър Божидар Лукарски.

Çàòÿãàò ðåêëàìàòà íà êðåäèòèòå
çà íåäâèæèìè èìîòè

Изцяло нов закон ще урежда ипо-
течното кредитиране у нас. Текстовете
транспонират европейското законода-
телство в областта, като крайният срок
за това е 21 март 2016 година, става
ясно от публикувания в портала за об-
ществено обсъждане проект на закона,
изготвен от Министерството на финан-
сите. Със Закона за кредитите за недви-
жими имоти на потребителите ще бъдат
уредени изискванията за предоставяне
на кредити, предоставяната информация
от страна на кредиторите, както и вида
на самия договор.

Регулацията се отнася за две основ-
ни категории кредити - кредитите, обез-
печени с ипотека върху недвижим имот,
и кредити, чиято цел е придобиване или
запазване на вещно право върху недви-
жим имот. Законът ще се прилага и по
отношение на договорите за кредит,
предназначени за ремонт, в случаите,
когато тези договори са обезпечени с
ипотека.

С приемането на текстовете креди-
торите ще имат задължението да дават
пълната информация за договорите, за
да могат кредитополучателите да взе-
мат информирано решение. Предвиде-
но е това да бъдат целите, за които
може да се използва кредитът, възмож-
ният срок на договора и обезпечението

Със закон задължават кредиторите да дават пълната информация
за договорите за ипотека, кандидатите ще имат 14 дни за размисъл

му, видът валута и други подробности.
Кредитополучателите ще имат срок от
най-малко 14 дни след получаване на
проекта на договор, за да решат да
изтеглят ли кредита.

Законопроектът обаче не предвиж-
да промени по отношение на изисква-
нията за предсрочното погасяване на
кредита. Посочено е, че кредиторите
имат право на справедливо и обективно
обосновано обезщетение за евентуал-
ните разходи, които са пряко свързани
с предсрочното погасяване на кредита,
в размер до 1 на сто от предсрочно
погасената сума по кредита, когато кре-
дитът е погасен преди изплащане на
12-месечни погасителни вноски от усво-
яването му.

Законът дава и насоки как да бъде
изработен самият договор за отпускане
на кредит за покупка на недвижими
имоти, както и изисквания за оценката
на кредитоспособността на потребители-
те и на самия недвижими имот. Оценката
на имотите ще се извършва от незави-
сим оценител, вписан в регистъра по
Закона за независимите оценители.

Текстовете в проекта за новия нор-
мативен акт засягат и рекламата на
кредити за недвижими имоти. Тя
задължително трябва да посочва кой е
кредиторът, указание, че се отнася до
договор, обезпечен с ипотека, какъв е
лихвеният процент и размерът на кре-
дита, срокът на договора и годишният
процент на разходите.

До месеци можело да има положително развитие за „сините карти”
Проектът се разработва от ня-
колко ведомства. “Работим за-
едно с Министерството на
външните работи, на труда и
социалната политика и с МВР,
имаме някои разминавания по
въпроса, а от външно министер-

ство има някои забележки”,
каза министърът.

ИТ индустрията от месеци
настоява за облекчаване на
режима по издаването на раз-
решителните за работа на граж-
дани от трети страни, тоест извън

ЕС. Причината е липсата на
достатъчно квалифицирана ра-
ботна ръка в страната. В резул-
тат икономическият министър се
нагърби да прокара либерали-
зация по отношение на “сините
карти”, които всъщност са част

от политиката на ЕС за подоб-
ряване на ситуацията на трудо-
вия пазар в общността. Между-
временно и правителството из-
готви концепция за увеличава-
не на софтуерните специалисти
с 30 хил. до 2030 година.

От рекламата потребителите трябва да са наясно и каква
ще е общата сума, която се дължи на кредитната институция,

и броят, и размерът на погасителните вноски

Парите по най-новата европрограма
не стигали за проектите

фирми са общо 844. Тези идеи за
развитие на бизнеса се оценяват
на стойност 436 млн. лева. Това
обаче е четири пъти над заделени-
те европейски пари за първия етап
и заради това от Министерството
на икономиката са одобрили само
202 проекта за общо 116,5 млн. лв.
Той обясни още, че заради големия
интерес към първия етап на ОП
“Иновации и конкурентоспособност”
498 проектни предложения са били
технически изправни, но пък за тях
не са достигнали пари. Добрата но-
вина е, че от Министерството на
икономиката ще започват да търсят
възможност за наддоговаряне на
предвидените за първия етап пари,
като крайният срок за това е също
краят на годината.

На базата на тези данни Лукар-
ски се похвали, че определено се
повишава интересът към Североза-

падна България, като за развитие
на бизнеса там са одобрени 64
предложения, а 53 от тях са с дей-
ност само в градовете от тази част
на страната. Все още първенец
остава Южният централен регион
на страната, за където има най-
много одобрени проекти. Най-голе-
мият интерес на българските фир-
ми е за получаване на европейски
пари за производство на метални
изделия без машинно оборудване,
а по-назад в класацията е произ-
водството на дрехи, хранителни
продукти и мебели.

Крайният срок за сключване на
договорите е до края на годината,
посочи министърът на икономика-
та. Желанието на министър Лукар-
ски е да могат да се намерят още
около 100 000 лв., които от своя
страна да стигнат за поне още 200
проектни предложения.

Искат фирмите да не рекламират продукти
с повишено съдържание на захар и сол

торът на изложението Ивайло Иванов. Изложения-
та в хранително-вкусовата индустрия тази година
обединиха бизнес и потребители под общата
кауза за повече качество и здравословен живот,
каза Иванов. Над 380 производители, дистрибуто-

ри и търговци показаха своите постижения
на тазгодишното изложение. Фирмите
бяха общо 358 от близо 30 държави.
Най-големите изложения в хранител-

но-вкусовата индустрия в България
и Югоизточна Европа бяха посете-
ни от 19 200 души, което е с около
20 на сто повече спрямо миналата
година, каза Иванов.

Една от алтернативите на т.нар. данък “вредни
храни” може да е фирмите доброволно да се
откажат да рекламират продукти с повишено
съдържание на сол и вредни съставки, особено в
програми, на които 35 на сто от аудиторията са
деца. Предложението е на директора на
Българската агенция по безопасност на
храните д-р Дамян Илиев. Това е станало
по време на дискусията “Знанието е
първата крачка към здравословното
хранене”, която се проведе в рам-
ките на международното хранител-
но-вкусово изложение в Интер
експо център, обобщи вчера дирек-
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“Бъдещето на света зави-

си от решенията, които тряб-
ва да вземем”, заяви френски-
ят президент Франсоа Оланд
на откриването на Световна-
та конференция на ООН по
изменение на климата. Най-
голямата организирана досе-
га конференция за климата бе
открита официално в Париж в
присъствието на 150 държав-
ни и правителствени ръково-
дители, с надеждата да се
постигне историческо спора-
зумение за ограничаване на
глобалното затопляне.

“Светът е изправен пред
две страшни заплахи - терориз-
ма и климатичните промени”,
заяви при откриването на фо-
рума перуанският министър на
околната среда Мануел Пул-
гар-Видал, председател на
предишната конференция на
ООН за климата, който преда-
ва щафетата на френския
външен министър Лоран Фаби-
юс. Споразумението за клима-
та трябва да бъде устойчиво и
приспособимо към бъдещите
промени, заяви в речта си ге-
нералният секретар на ООН
Бан Ки-мун. България е пред-
ставена на форума от прези-
дента Росен Плевнелиев.

Целта на конференцията,
организирана от ООН, е по-
стигането на историческо гло-
бално споразумение за бор-
ба с глобалното затопляне
чрез ограничаване на емиси-
ите на парникови газове. Гло-
балният форум ще работи от
30 ноември до 11 декември.

Правителствата на най-го-
лемите световни икономики и
Световната банка обявиха

“Руският държавен глава Владимир Путин
няма да се среща с турския президент Реджеп
Тайип Ердоган в Париж в рамките на конфе-
ренцията на ООН за климата, такива контакти
поне не са планирани в графика на руския
лидер. Тя няма да се състои”. Това заяви пред
журналисти прессекретарят на руския прези-
дент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
Отговаряйки на въпрос на журналисти, възмож-
на ли е среща или телефонен разговор между
лидерите на РФ и Турция в близките дни,
Песков подчерта, че “засега в графика на
Путин не са предвидени такива контакти. Не
бих искал да давам други коментари“, добави
говорителят на руския държавен глава.

Външните министри
на страните от НАТО ще
разгледат на 1-2 декем-
ври “инцидента с руския
Су-24 и пътищата за
възможното предотвра-
тяване на такива инци-
денти в бъдеще”, заяви
в Брюксел генералният
секретар на НАТО Йенс
Столтенберг. “Ако такъв
инцидент е станал, тряб-
ват хладнокръвие и спо-

Руският президент Влади-
мир Путин и американският
му колега Барак Обама се
срещнаха в кулоарите на
климатичния форум в Париж
днес. Разговорът им
продължи около половин
час и премина при закрити
врата, без присъствие на
журналисти, предаде ТАСС.
Срещата не бе предварител-
но подготвена от страните,
но двамата лидери решиха
да се възползват от
възможността, която им
дава международната
конференция, и да обсъдят
актуални въпроси в двустра-
нен формат.
САЩ се отнасяха с пред-
пазлив оптимизъм към
въпроса за евентуално по-
тясно сътрудничество с

Лидери спасяват
световния климат

Лидери на около 150 страни от целия свят се събраха на конференцията
в Париж, за да решат проблемите на климата на Земята

Най-големите икономики се ангажираха със 700 млн. долара
в борба срещу климатичните промени

климата, които вече са започ-
нали, отбелязва ДПА.

В Париж президентът на
САЩ Барак Обама призова
световните лидери да бъдат
на висота в решенията. САЩ
носят отговорност за затопля-
нето на климата на планета,
призна Обама. “Нашата зада-
ча е да спасим бъдещето на
планетата”, обобщи прези-
дентът.

Русия преизпълни своите
ангажименти по Протокола от
Киото от 1991 до 2912 г., за-
яви пред форума руският пре-
зидент Владимир Путин. По
думите му, Русия не само не е
допуснала увеличаване на
парниковите емисии, но и чув-
ствително ги е намалила -
благодарение на усилията на
страната в атмосферата не са
попаднали 40 млрд. тона ек-
вивалент на въглеродния дву-
окис, подчерта Путин. “Усили-
ята на Русия позволиха да се
забави глобалното затопляне
на Земята почти с една годи-
на”, отбеляза руският лидер,
като подчерта, че към 2030 г.
се планира намаляване на
парниковите емисии до 70%
от базовото равнище от 1990
година.

Китайският президент Си
Цзинпин от своя страна при-
зова за “цялостно, балансира-
но и обединяващо споразуме-
ние” за изменението на кли-
мата. Според него развитите
страни трябва да плащат за
борбата със затоплянето.

Снимка ПРЕСФОТО/БТА

финансиране от над 700 ми-
лиона долара за справяне с
климатичните промени през
първия ден от конференцията
в Париж, предаде ДПА. Еди-
надесет държави обещаха
250 млн. долара с цел страни-
те да могат да се пригодят към
новите предизвикателство,

породени от промените в кли-
мата. Отделно Световната
банка обяви с още четири
европейски държави проект
на стойност 500 милиона до-
лара, който трябва да създа-
де стимули за намаляване на
газовете, предизвикващи пар-
ников ефект. Очаква се обаче

“препъни-камъкът” в разгово-
рите да бъде финансирането
на годишен фонд на стойност
100 милиарда долара за по-
бедните страни, които да из-
ползват средствата за нама-
ляване на въглеродно зависи-
мите технологии и да се при-
способят към промените на

Турция е създадена специ-
ална комисия начело с ви-
цепремиера Мехмет Шим-
шек, която подготви план за
действие в отговор на ико-
номическите санкции, кои-
то Русия наложи на Турция
заради сваления самолет, а
също и ще координира дей-
ността между отделните ми-
нистерства, съобщиха аген-
циите. Мерките обхващат
икономиката и енергетика-
та - приоритетните сфери в
сътрудничеството между
Турция и Русия.

Турската страна смята,
че Москва няма да спре
износа на природен газ,
което е главният й коз, по-
неже ще бъде в ущърб на
самата Русия. Но въпреки
това турското енергийно ми-

Столтенберг: Инциденти със Су-24
трябва да се предотвратяват

койствие и да се напра-
ви всичко, за да се из-
бегне ескалацията и на-
прежението”, подчерта
той.

Оценявайки действи-
ята на Русия, генерални-
ят секретар на НАТО
отбеляза, че всички
страни от алианса “под-
крепят суверенното пра-
во на Турция по защита-
та на границите си”.

Столтенберг приветства
също “всички контакти
между Москва и Анкара,
насочени към намалява-
не на напрежението”.

Малко по-рано на
среща в Брюксел със
Столтенберг, турският
премиер Ахмет Давутог-
лу заяви, че “Турция
съжалява за инцидента с
руския Су-24 и е отворе-
на за всякакъв диалог с

Руската федерация”. Той
добави, че страната му е
отворена за диалог с
Русия и Турция не възна-
мерява да отговори на
ограниченията, наложе-
ни от Москва след инци-
дента със свалянето на
бомбардировача.

Давутоглу обаче под-
черта отново, че Анкара
няма да се извини на
Русия.

ПУТИН НЕ ПЛАНИРА
СРЕЩА С ЕРДОГАН

Президентите на Русия и САЩ
разговаряха насаме в Париж

ВВВВВ

Анкара обмисля отговор
на руските санкции

Русия в борбата с групиров-
ката “Ислямска държава”,
но надеждите им бяха
попарени, след като техният
съюзник Турция свали
руски военен самолет, който
според нея навлязъл във
въздушното й пространство,
отбелязва Асошиейтед прес.
Предишната подобна среща
между Обама и Путин се
състоя преди две седмици
в Анталия, където те разго-
варяха два пъти по време
на форума на високо
равнище на Г-20. И тогава
разговорите им не бяха
официални, а се състояха в
почивките между заседани-
ята. Последните пълноценни
преговори между президен-
тите на САЩ и Русия бяха
в края на септември в

кулоарите на Общото
събрание на ООН.
Президентът на САЩ Барак
Обама е изразил на своята
среща в Париж с руския си
колега Владимир Путин
съжаление във връзка с
трагичния инцидент с рус-
кия самолет Су-24. Това
съобщи пред журналисти
Дмитрий Песков, прессекре-
тарят на Кремъл, цитиран от
ТАСС. “Обама и Путин в
подробности обсъдиха
ситуацията в Сирия и се
обявиха за “напредък към
започване на политическо
уреждане”, каза Песков.
Разговаряха и за Украйна,
като отбелязаха необходи-
мостта от по-бързо изпълне-
ние на Минските споразуме-
ния”, допълни той.

нистерство е подготвило и
резервен, т.нар. план “Б”,
който предвижда внос на
газ от Северен Ирак, Азер-
байджан и Иран, както и на
втечнен газ от Катар, Ал-
жир и Нигерия.

Засега остава открит
въпросът за атомната цент-
рала “Аккую”, която ще се
строи по руски проект на
стойност 20 млрд. долара и
за която има междуправи-
телствено споразумение.
Турция ще изчака действи-
ята на руската страна, коя-
то е вложила 3 млрд. дола-
ра. Но същевременно пра-
вителството има готовност
за преговори с други стра-
ни, притежаващи ядрени
технологии, ако Русия се
откаже от “Аккую”.
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Европейците утвърдиха в неделя

план за действие с Турция, насочен
към спиране на наплива от мигранти
към ЕС. Но с предпазливостта да не
бъде твърде подробен за компенсации-
те, които ще получи Турция. В същото
време Анкара си издейства нов старт
на процеса за присъединяване към ЕС.

Неяснотата на обещанията на среща-
та на върха в Брюксел не попречи на
Турция да приветства “историческия ден”
по пътя към членството си в ЕС, докато
в същото време страната е сочена зара-
ди нарушения на правата на човека.

Във всеки случай безпрецедентната
среща между 28-те страни членки на ЕС
и Турция одобри 3 милиарда евро, които
европейците ще плащат, за да помогнат
на Анкара по-добре да настанява сирий-
ски бежанци. И за да се избегне
продължаването на опитите им да до-
стигнат Европа. Европа, чието единство
се разпада под натиска на миграцията.

За четири години и половина война
в Сирия загинаха повече от 250 хиляди
души, а близо 12 милиона бяха прину-
дени да напуснат местата, на които
живееха, и да потърсят убежища друга-
де в страната или в чужбина. Турция -
която вече прие повече от 2,2 милиона
- получи гаранцията, че няма повече да
носи сама тази финансова тежест.

“Ние ще следим много точно използ-
ването на 3-те милиарда евро”, обеща
председателят на Европейската коми-
сия Жан-Клод Юнкер. Именно ЕК дого-
варяше съвместния план за действие

Турция се спазари
с европейците
Анкара пак тръгва към ЕС, ако спре бежанската вълна

Стотици имигранти, предимно от Пакистан, отново се наредиха
в безкрайна колона около гръцко-македонската граница в очакване

да бъдат пропуснати по пътя им към Европейския съюз

“активиран” в неделя.
Анкара се задължава да направи

своите граници с ЕС, основна врата за
влизането на мигранти в Европа, по-
непроницаеми за нелегалните икономи-
чески мигранти и да сътрудничи в бор-
бата срещу контрабандистите, които
действат на турското крайбрежие.
Планът за действие, изготвен от евро-
пейците, предвижда мерки за задържа-
не сирийските бежанци на турска земя,
тяхната регистрация и интеграция. Ос-
вен охрана на бреговете, откъдето
тръгват лодките с мигранти за гръцките
острови, Анкара трябва да засили кон-
трола по сухопътната си граница с
Гърция и България. Всеки месец посла-
ниците от ЕС ще получават доклади за
прилагането на мерките и дали потокът
от мигранти намалява.

От своя страна турците постигнаха
обещанието за ускоряване на продължа-
ващите преговори за улесняване на из-
даването на визите си за Европа.

В политически план двете страни се
съгласиха да “съживят” преговорите за
присъединяване на Турция, започнали
през 2005 г., но оттогава останали почти
в мъртва точка.

Преговорите по глава 17 (икономиче-
ска и парична политика), от общо 35
глави, за да бъде открит пътят за при-
съединяване, ще бъдат отворени “на 14
декември”.

“Подготвителната работа по други
глави може да започне” след това през
2016 г., се добавя в съобщението, въпре-

ки че това ще бъде “без да се засягат
позициите на държавите членки”. Тези
предпазни мерки при изготвянето на
текста имат за цел да се преодолеят все
още много силните резерви на някои,
като Гърция и особено Кипър.

Други държави членки се опасяват
да не се създаде впечатление, че Евро-
па понижава своите изисквания спрямо
Анкара в момент, в който ЕС критикува
“сериозните отстъпления” от свободата
на изразяване в Турция. Тази среща
“няма да ни доведе до забравяне на
различията, които все още съществуват
с Турция по правата на човека или сво-
бодата на пресата, ние ще се върнем
към тях”, каза Юнкер.

“Това е исторически ден за нашия
процес на присъединяване към ЕС”, все
пак се показа развълнуван премиерът
на турското правителство Ахмет Даву-
тоглу. “Доволен съм да видя, че всички
мои колеги в Европа са съгласни с факта,
че Турция и ЕС имат една и съща съдба”,
приветства резултатите от срещата на
високо равнище.

Процесът на присъединяване “върви
от години и няма причини нито да се
ускорява, нито да се забавя”, показа
умереност френският президент Фран-
соа Оланд, като илюстрира предпазли-
востта на много европейски лидери.

Във финансов план европейците ос-
тавиха в неяснота подробностите за по-
мощта си от 3 милиарда евро за Турция.
В заключителната декларация от сре-
щата на върха се казва, че това е

“първоначална” сума. За турците, които
казват, че вече са похарчили 7 милиар-
да евро за настаняване на бежанци,
това е само началото и ще трябват по
3 милиарда евро годишно. Но за някои
европейски държави не става и дума да
се обещае повече, пише АФП.

В Бюрксел имаше много снимки,
прегръдки и усмивки. Гръцкият преми-
ер обаче повдигна тема, която помрачи
доброто настроение на турския му ко-
лега, отбелязва ТАСС. Премиерът на
Гърция Алексис Ципрас заяви по повод
на невъзможността да бъдат спрени
трафикантите на хора от Турция заяви
в съобщение до Давутоглу в туитър:
“Глупаво и немислимо е това, което се
случва в Егейско море”. “Изразходваме
милиарди за оръжие, имаме най-съвре-
менните оръжейни системи във възду-
ха, а не можем да проследим тези,
които погубват душите на невинни хора
на земята”. Той не пропуснал “да зака-
чи” Давутоглу за това, че гръцките
пилоти, за щастие, не са толкова “нерв-
ни” като турските. “За щастие нашите
пилоти не са толкова “нервни” към ру-
ските, както турските”, написал Ципрас.

Отговорът на турския премиер дошъл
с голямо закъснение и, изглежда, по-
казва нервността на Давутоглу, отбе-
лязва РИА “Новости”. “Коментарите на
Ципрас за пилотите изглеждат съвсем
несъответстващи на духа на днешния
ден. Алексис, оставете ни да се съсре-
доточим върху този позитивен дневен
ред”, написал Давутоглу на своята стра-
ница в туитър в отговор на Ципрас.

Главната прокуратура
на Русия определи като
нежелана дейността в РФ
на още две чуждестран-
ни неправителствени ор-
ганизации, съобщи в по-
неделник представителят
на надзорното ведомство
Марина Гриднева, преда-
де ТАСС.

“След проучване на
постъпилите материали Ге-
нералната прокуратура на
Руската федерация прие
решение за признаването
за нежелана на територи-

ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА НА РУСИЯ ВКЛЮЧИ ФОНДАЦИЯТА
НА СОРОС В СПИСЪКА С НЕЖЕЛАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Снимка ПРЕСФОТО/БТА

Германската министърка на
отбраната Урсула фон дер Лайен
изрази готовност страната да
приеме участие на сирийските
правителствени сили в междуна-
родната борба срещу групиров-
ката “Ислямска държава” (ИД),
предаде Франс прес. “Има вой-
ски в Сирия, които напълно мо-
жем да използваме, както стана
в Ирак, където успешно бяха
обучени местни сили”, каза Фон
дер Лайен по телевизия Цет Де
Еф. В същото време тя подчерта,
че няма да има бъдеще за Сирия,
докато президентът Башар ал
Асад е на власт.

В доклад, предаден в канцлер-
ството от Урсула фон дер Лайен
и външния министър Франк-Вал-
тер Щайнмайер, се посочват раз-
ходите, които Германия ще поеме
с изпращането на военна групи-
ровка от 1200 военнослужещи от
Бундесвера в Сирия, пише авто-
ритетното издание Der Spiegel. В
текст от 16 страници, с които раз-
полага медията, мисията е оцене-
на на 134 млн. евро. Съгласно
документа Бундесверът ще под-
крепя не само Франция, но и Ирак

Западът постепенно
навлиза в боевете срещу ИД

ята на РФ на дейността на
чуждестранните неправи-
телствени организации –
фондация “Отворено обще-
ство” и институтът “Отво-
рено общество - Фонд за
съдействие“, заяви Грид-
нева. Двете организации
влизат в структурата на
така наречената Фондация
на Сорос – мрежа от меж-
дународни благотворител-
ни организации, създаде-
ни от известния американ-
ски финансист Джордж
Сорос. “Установено е, че

тяхната дейност... пред-
ставлява заплаха за кон-
ституционния ред на РФ и
сигурността на държава-
та”, каза Гриднева.

Отбелязва се, че ре-
шението е прието във
връзка с обръщението в
Съвета на федерацията
към главния прокурор,
външния министър и ми-
нистъра на правосъдието
за проверка на организа-
циите, включени в така
наречения патриотичен
“стоп-лист”. Даденият

списък е утвърден с по-
становление на Съвета на
федерацията на 8 юли
тази година.

Припомняме, че през
май в Русия бе приет за-
кон, позволяващ чужде-
странни и международни
неправителствени орга-
низации да бъдат обявя-
вани за “нежелани в Ру-
сия”, ако дейността им,
според правоохранител-
ните органи, представля-
ва заплаха за “конститу-
ционния ред на Руската

федерация, отбранител-
ната способност или
държавната сигурност”.

Джордж Сорос, извес-
тен като автор на най-го-
лемите в историята спе-
кулативни операции, ак-
тивно са намесва в поли-
тиката на различни
държави. Неговите фонда-
ции неведнъж са били об-
винявани в подпомагане
на организирането на смя-
ната на властта в редица
държави. Самият финан-
сист не отрича, че парите

му са помогнали за про-
веждането на “оранжева-
та революция” в Украйна
през 2004 г. и Евромайда-
на през 2013 г. Във връзка
със събитията в Украйна
Сорос зае твърда антиру-
ска позиция и преди ня-
колко седмици бе награ-
ден от украинския прези-
дент Петро Порошенко с
орден на Свободата “за
лични заслуги в укрепва-
нето на международния
авторитет на украинската
държава”.

и другите държави, участващи в
международната коалиция срещу
терористичната групировка. Все
още обаче не е ясно кой ще ко-
ординира действията на герман-
ските войници. Неясен остава
въпросът дали те ще сътрудничат
с руските сили.

Междувременно стана изве-
стно, че Турция ще отвори
въздушното си пространство за
френските бойни самолети, кои-
то вече участват в атаките сре-
щу “Ислямска държава”, съобща-
ва ANSAmed. В информацията се
посочва, че Турция и Франция са
подписали в неделя военно спо-
разумение, което позволява на
френските изтребители да пре-
минават през турското въздушно
пространство на път за Сирия,
където да нанасят въздушни уда-
ри срещу терористичната групи-
ровка. По данни на вестник Sabah
военната база “Инджирлик” също
ще бъде предоставяна на Париж
при извънредни ситуации.

Съгласно документа френският
самолетоносач “Шарл дьо Гол”
също ще получава логистична
подкрепа от турските пристанища.

Коментар на стр. 12
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Ескадреният миноносец “Джеймс Кук” във водите край Ню Йорк

Петър
ГЕРАСИМОВ

Нестандартна версия
за сваления СУ-24

СССССС
ъвсем неотдавна, в началото
на септември, Владимир Пу-
тин се обърна към шефовете
от Вашингтон с недвусмисле-

Кой и защо удари руския бомбардировач?

ното предупреждение: не си играй-
те с нас, ние сме велика ядрена
сила.

Не искам да коментирам остро-
тата на тази реплика - тя само отра-
зява все по-голямото напрежение,
което САЩ и послушниците от НАТО
нагнетяват в отношенията с Руската
федерация.

Последната драстична проява,
поредната тежка провокация бе
свалянето на руския  бомбардиро-
вач Су-24 от самолет на турските
ВВС над територията на Сирия. Раз-
бира се, американски самолет, кой-
то изстреля американска ракета.
Както казва един от оцелелите пи-
лоти: “Без никакво визуално или ра-
дио-предупреждение...”.

Не бих искал да коментирам и
логичната много остра реакция на
Кремъл и лично на президента Пу-
тин. Тя определено показва, че
светът вече се намира в най-лоша-
та фаза на познатата ни от минало-
то Студена война.

Тук обаче бих искал да се спра
не на факта, че светът отново се
оказва върху буре с барут, а на
опасното и късогледо самодоволст-
во на военните от Пентагона и на
“ястребите” от Конгреса на САЩ по
отношение на военната мощ на Ру-
ската федерация”.

Лично президентът Обама неот-
давна употреби пренебрежителна-
та, да не кажа обидна формулиров-
ка: “Надигаща се Русия”, в контекс-
та на това, кой би могъл да бъде
потенциален враг на САЩ. А дали
наистина е така? Дали враг номер
1 на Америка, преди 25 г., днес е
само една будеща съжаление “на-
дигаща се” държава, която не може
да се съвземе от политическите
трансформации през последния
четвърт век? Да, с помощта на “свои
хора” (имам предвид Горбачов и
Елцин) огромният Съветски съюз се
разпадна - без нито един изстрел
пред очите на изумения свят. Да, в
постсъветското политическо, иконо-
мическо и социално пространство
това доведе до тежки сътресения.
Но както се казва, “всяко чудо за
три дни”: 10 години след добровол-
ното сепуку, което СССР си напра-
ви, на власт дойде Владимир Путин,
личност, която нямаше нищо общо
с геронтофилските тенденции в
Кремъл, с местничестката ограниче-
ност на редица съветски лидери, ко-
ито нито знаеха чужди езици, нито
познаваха света.

 Вече 15 години Путин е на кор-
милото на Русия - 150-милионна
държава с 14 милиона квадратни
километра територия. Много неща

има още да се поправят след дра-
матичното рухване на СССР. Но
това в никакво отношение не се
отнася до въоръжените сили на
Москва, които днес - повече отвся-
кога - са в отлична форма. Нещо
повече - с възможности, които или
са непознати, или са недооценява-
ни от експертите на Пентагона, а
още по-малко от мъдрите глави в
Белия Дом и Конгреса.

Но да оставим разсъжденията и
се обърнем към конкретиката. По-
вод за това ми дава нестандартната
версия за гибелта на руския военен

самолет Су-24, предложена от аме-
риканския публицист Пол Крейг
Робъртс, известен икономист, поли-
тик и общественик, един от главни-
те архитекти на т. нар. Рейгъново
икономическо чудо. Пол Робъртс, ни
по-повече, ни по-малко смята, че
свалянето на въпросния Су-24 е
било

опит
за разгадаване

на  секретна руска военна техноло-
гия, която вероятно се е намирала
на борда на сваления над Сирия
бомбардировач. Според Робъртс
това е технология, използвана ефи-
касно неотдавна срещу свръхсъвре-
менен ракетен ескадрен миноносец
на САЩ (а малко по-рано срещу из-
раелски реактивни изтребители,
произведени в Америка). По данни
на експерта тази технология “оглу-
шава” и ослепява” електронните си-
стеми за свръзка на противника:
нещо фатално в реална бойна об-
становка.

В своя публикация Пол Крейг
Робъртс се позовава на свой познат
специалист - Джон Абърт, според
когото Пентагонът е изпратил в гра-
ничен със Сирия район на Турция
(където бе свален руският самолет)
най-добре подготвени и компетент-
ни специалисти по радиотехника от
компаниите “Рейвън” и “ЕЛИНТ”. С
надеждата, че Русия ще използва и
в Сирия своето секретно “чудо -оръ-

жие” за радиоелектронна борба в
защита на авиацията си и експерти-
те зад океана ще успят да се добе-
рат до принципите на действието му
или поне ще се научат да парират
руската секретна технология.

Според Робъртс, Турция не е
могла да осъществи тази воен-
новъздушна атака без окуражаващ
знак от Вашингтон. И тук според
автора на нестандартнана версия
възниква въпросът защо е свален
именно бомбардировачът Су-24?
Отговор на това запитване от вид-
ния американски общественик, ес-

тествено няма. Тогава в тази насока
биха помогнали подробности около
използването на руското

радиоелектронно
„чудо-оръжие”

В това отношение медийната ин-
формация е скромна. Но и много по-
казателна. Да започнем с история-
та, свързана с некоординирания с
никого (очевидно разузнавателен)
полет на израелска въздушна фор-
мация през нощта на първи срещу
втори октомври т. г. Четири изтреби-
теля Ф-15 навлизат във въздушното
пространство на Сирия (такива на-
лети Тел Авив е правил и преди
това) и се насочват към района на
Латакия, където е руската воен-
новъздушна база Хмеймим. Вдигна-
тите във въздуха руски бойни маши-
ни Су-30 СМ очевидно са “включи-
ли” нещо, защото израелските са-
молети в паника са се впуснали об-
ратно. При бягството си са наруши-
ли и въздушното пространство на
Ливан, където ливанските военни
сили са засекли преминаването им
в 23,15 часа. Оттогава подобни опи-
ти от страна на Израел не са праве-
ни.

Но това е, така да се каже, върхът
на айсберга. Историята с ескадре-
ния миноносец на САЩ от четвърто
поколение “Доналд Кук” е нещо
съвсем друго. Въпросният миноно-
сец е наистина страшно оръжие: на
борда си носи до 96 крилати ракети
“Томахук” с далекобойност от 2500
километра, способни да носят ядре-
ни заряди. В корабния арсенал има
също така 74 зенитни управляеми
ракети от различни класове, авто-
матизирана артилерия, мини, торпе-
да. Освен това на борда е монтира-
на най-новата бойна информацион-
но-управляваща система “Иджис”: тя
позволява да се приема и обработ-
ва информация от датчиците на дру-

ги кораби, летателни апарати и т. н.
и да се дават целеви указания за
техните ракетно-пускови  апарати.
Накратко: от борда на “Доналд Кук”
може едновременно да се коорди-
нира обстрелването на стотици
цели на противника. Към това тряб-
ва да добавим най-съвременни ра-
дари, уникална кевларова, бронева
и друга защита на самия кораб и на
неговия екипаж от 337 моряци. С ос-
нование в печата наричат този ми-
ноносец “морски боен робот”, спо-
собен да взима решения и да раз-
меня информация с други подобни
кораби на автоматичен режим - без
всякакво участие на хората.

И така, този съвременен флагман
на американските миноносци навли-
за на 10 април миналата година в
Черно море. Скоро след присъеди-
няването на Крим към Русия: очеви-
ден военен демарш, дрънкане на
оръжие в познатия стил на Пентаго-
на.

И само два дни по-късно, на 12
април (денят на космонавтиката),
над Черно море, в неутрални води
се повява руски бомбардировач Су-
24, който е на въоръжение още от
70-те години на миналия век.

На есминеца е обявена бойна
тревога: цели 12 пъти(!) ветеранът-
бомбардировач Су-24 имитира ата-
ка срещу страшния “свръхесминец”
и го облита на височина 150-160
метра.

Половин час продължава подиг-
равката с гордостта на американ-
ския боен флот. А “Джеймс Кук”
(кръстен в чест на герой от виет-
намската война) мълчи и бездейст-
ва. Когато “наглата руска машина”
отлита миноносецът бързо се отпра-
вя към близко румънско пристани-
ще.

Там членовете на екипажа пре-
минават беседи с психолог, за да
се възстановят от стреса: 27 души
подават рапорт за оставка. Не им
повлиява дори обещанието на Пен-
тагона да повиши застраховката от
1 на 3 милиона долара. В същото
време полковник Стивън Уорън от
Пентагона нарича маневрите на ру-
ския Су-24 толкова близо до  мино-
носеца “заплашителни и недопусти-
ми”.

А с какво е свързано

принудителното
бездействие на

„свръхесминеца?

Защо не е отговорил - при толко-
ва ракети и артилерия на борда - на
очевидните предизвикателства на
руския пилот? Отговорът е прост.
Защото не е могъл. Екипажът на ру-
ския Су-24 мигновено е “отрязъл”
хвалената система “Иджис”, както и
останалата електроника на борда,
основана на най-нови цифрови тех-
нологии. На борда не е могъл да
работи нито един компютър. Есми-
нецът просто е “оглушал” и “осле-
пял”. Нито едно оръдие не е могло
да стреля, нито една ракета не е
била в състояние да се издигне във
въздуха. Мощният боен кораб, гор-
дост на военноморските сили на
САЩ, за миг се превръща в безпо-
мощно дървено корито. Су-24 е
могъл да прави с него, каквото си
поиска. Безнаказано. Това не е било
просто въздушно хулиганство, а
ясен сигнал към Пентагона: “Разпо-
лагаме с ново електронно оръжие,
на което не може да противостои-
те”.

Какво е  имало на борда на са-
молета? Военна тайна. Но тя показ-
ва само едно: Русия не е някаква
“надигаща се държава”, а могъща
военна сила. И САЩ, и НАТО трябва
да се съобразяват с нея.
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Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

ЮРИЙ ГРАМАТИК:

Честваме и 3 март, и 24 май,
и Деня на народните будители
Открихме неделни училища, за да запазим езика, историята и
традициите на прадедите ни, сподели пред ДУМА президентът на
Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна”

Ðåàëíèÿò áðîé íà
áúëãàðèòå â Óêðàéíà
å 300-500 õèë. äóøè

ЮРИЙ ГРАМАТИК е президент на Всеукраинската
обществена организация “Конгрес на българите в
Украйна”. Роден е в Одеса, където завършва и
средното си образование. Приет е в Университе-
та за национално и световно стопанство в Со-
фия, а след края на обучението си в престижния
български вуз се връща в родния си град и започва
да работи в банковата система на Украйна.
Познават го и като инициатор, организатор и
поддръжник на различни прояви, посветени на
бесарабските българи. Женен е, с две дъщери.

Интервю на
Альона НЕЙКОВА

‘

 Какъв е поводът на се-
гашната ви визита в Бълга-
рия, Юрий?

- Имах две цели на посе-
щението. Първо, участието в
VI поредна сесия на Светов-
ния парламент на българите,
която се проведе във Варна
на 21-22 ноември. Вторият
повод е поканата на Държав-
ната агенция за българите в
чужбина, отправена към на-
шия Одески български дра-
матичен театър. Трупата
представи постановката “Бай
Ганьо” на Камерната сцена
на театър “Сълза и смях” към
Народно читалище “Славян-
ска беседа” в София.

 Кои са основните про-
блеми, които се разискваха
на Световния парламент
на българите?

- Те са няколко. Първо,
въпросът за гражданството
на българи, живеещи по све-
та. Второ, говорихме за про-
блеми, с които се сблъскват
нашите диаспори в най-раз-
лични страни: самоопределя-
нето, образованието, религи-
ята и други. Общо взето, има-
ше какво да обсъдим, да спо-
делим и да направим реди-
ца предложения.

 Какъв е броят на де-
легатите, които присти-
гат за проявата от различ-
ни страни?

- Последните няколко го-
дини броят е стабилен, око-
ло 250-300 души.

 Променят ли се про-
блемите, които се обсъж-
дат по време на Светов-
ния парламент на българи-
те?

- За съжаление, пробле-
мите са перманентни.

 Поема ли някой разно-
ските, на какви начала се
провежда това събитие?

- Когато започнахме да се
събираме през 2008 г., раз-
носките бяха поети от кметст-
вото на Варна. През всички
останали години парла-
ментът се провежда за наша
сметка благодарение на
членския внос на представ-
ляваните от нас организации.

 Какви са целите и ан-
гажиментите на оглавява-
ната от вас Всеукраинска-
та обществена организа-
ция “Конгрес на българите
в Украйна”?

- Имаме доста проекти.
Един от основните акценти е
насочен към училищата. На-
шите деца и преподаватели
участват всяка година в ква-
лификационни курсове за
български език и история в
3 града - София, Варна и Га-
брово. В Одеса се изявява
български КВН (Клуб на ве-
селите и находчивите - б.р.),
провеждаме редовно фести-
вала за българска музика и
танци “Да трепне българско
сърце”. Организацията ни е
бенефициент на програмата
“Български език и култура
зад граница” на образова-
телното министерство. Това е

голямо подпомагане на на-
шите проекти.

 Логистично или финан-
сово?

- Финансово. Българската
страна поема по-голяма част
от разходите за работата на
тези училища, както и за
съществуването на проекта
за квалификационните курсо-
ве. Иначе сме самодостатъчна
организация и имаме възмож-
ност лично да заставаме зад
подобни инициативи.

 Извън границите на
прародината си успяват ли
българите в Украйна да
запазят традициите, ис-
торията, езика на своя на-
род? Имат ли българско са-
мосъзнание?

- Точно със самосъзнани-
ето проблеми нямаме. Има
цели села и градове в Одес-
ка област, където се говори
на български. В Болград на-
пример на улицата се чува
90% българска реч. И няма
никакви проблеми от украин-
ската държава по тези въпро-
си. Може би бихме искали да
получим повече финансова
помощ, но, повтарям, справя-
ме се сега самостоятелно.

 Тачат ли се от съна-
родниците ни в Украйна
празници, традиционни за
България?

- Разбира се - и 3 март, и
24 май, и Денят на народните
будители - 1 ноември, се че-
стват от българите в Украйна.
С голямо удоволствие отбе-
лязваме и Деня на бесараб-
ските българи на 29 октом-
ври. Празникът е възстановен
по инициатива на фондация
“Мати Болгария” през 1991 г.
и намери голям отклик у нас.

 Какви са официалните
данни за броя на българите
в Украйна и доколко те
съответстват на реал-
ността?

- Според данните от пре-
брояването на населението
през 2001 г. официално в
Украйна има около 210 хил.
българи. Но това число вече
не е актуално. Наблюдавай-
ки това, което става в Одеса,
и посещавайки най-различ-
ни места, разбирам, че само
в този космополитен град
живеят около 50-60 хил. бъл-
гари. Тоест може да се каже,

че реалният брой на бъл-
гарите в Украйна е около
300-500 хил. души.

 Работите върху про-
ект, наречен “Аз, Буки,
Веди”. Какво представлява
тази инициатива?

- Става дума за верига
неделни училища в Одеса,

Болград, Иличовск и Изма-
ил, където засега около 500
деца имат възможност да
учат български език, история
на България, география, хо-
реография, вокално изкуство
и художествено-приложно
изкуство, свързано с българ-
ските традиции и обичаи.
Проектът съществува от
3 март 2008 г. В инициатива-
та “Аз, Буки, Веди” са вклю-

чени дипломирани препода-
ватели, завършили българ-
ска филология, историци, хо-
реографи, вокални педаго-
зи... Някои от тях са завърши-
ли образованието си в Бълга-
рия, други - в Украйна, пове-
чето са минали и през ква-
лификационни курсове.

 Докъде стигна реали-
зацията на идеята за изда-
ване на книга, представя-
ща историята на едно от
известните бесарабски
села - Бабата? Има ли вече
осъществени проекти във
връзка с тази инициатива?

- Последният проект, кой-
то беше реализиран, е
свързан със Сборника на
млади бесарабски поети.
Книгата за историята на село
Бабата сега е в стадий на
реализация.

 Каква е съдбата на
могилата на хан Кубрат, за
която се твърди, че е от-
крита в село Малое Переш-
чепино, Новосанджарски
район, Полтавска област?

- Според информацията,
която имам, могилата е от-
крита в началото на ХХ век
от момченце, което пасло
крави. То намерило златни
изделия, а след няколко часа
местните жители започнали
живо да се интересуват от
находката. Но своевременно
е извикан служител на реда,
който спрял разграбването
на могилата. Пристигналите
от Полтава учени изземват
съкровището и го изпращат
в Санкт Петербург. Немски
специалист оглежда всичко
и прави извод, че намерено-

то е от могила на хан Кубрат.
Още повече, че някои детай-
ли съответстват на принци-
пите и традициите, спазвани
при погребението на българ-
ски царе. За съжаление, до-
ста време на тази информа-
ция не се обръща внимание.
И едва през 90-те години на
миналия век по инициатива
на Николай Габер мястото се
облагородява и се издига
паметник на владетеля на
Велика България хан Кубрат.
Традиционно тук идват и бе-
сарабски българи, и гости от
други градове и страни.

 С кои институции от
България си сътрудничите?

- Всеукраинската общест-
вена организация “Конгрес
на българите в Украйна”
поддържа тесни връзки с
Държавната агенция за
българите в чужбина. Среща-
ме се доста често. Имаме
постоянен контакт с образо-
вателното министерство и с
доста обществени организа-
ции: Общество “Родолюбец”,
“Мати Болгария”, Асоциация
на българите по света и т.н.

 Наясно ли сте какви
проблеми имат сънародни-
ците ни в Украйна и докол-
ко те са идентични с гри-
жите на българите, които
живеят тук?

- Основният проблем на
българите в Украйна е ико-
номически. Не искам да
кажа, че до 2013-2014 г. сме
живели в доста добри иконо-
мически условия, но след
2014 г. те значително се вло-
шиха. Градовете и селата с
компактно българско насе-
ление не са съсредоточени
в икономически мощна Ук-
райна. Точно обратното, на-
мират се в депресивни сел-
скостопански райони. И за
съжаление не са много мла-
дите българи, които да искат
да останат в тези села след
завършването на училище.
Заминават за по-големи гра-
дове, влизат във висши учеб-
ни заведения... Амбициозни
са, в добрия смисъл на дума-
та. Завършват, създават се-
мейства и се установяват в
тези големи градове. И за
съжаление, второ, трето по-
коление на техните деца
вече не говори български, не
знае българската история, не
познава и не спазва българ-
ски традиции. Именно зато-
ва откриваме неделни учи-
лища точно в големи градо-
ве - там, където има нужда от
изучаване на онова, което
споменах, защото наследст-
вото на нашите деди може
да бъде безвъзвратно изгу-
бено. По този начин се стре-
мим да спрем асимилацион-
ните процеси, свързани с
икономическите причини.

 По какъв начин моби-
лизацията в Украйна засег-
на бесарабските българи?

- Абсолютно по същия,
както и всички останали
граждани на Украйна. Може
дълго да се дискутира по
въпроса дали би трябвало
изобщо да се случва тази
мобилизация, но е факт, че
призовки получават и беса-
рабски българи.

‘
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Плащай, че живееш!

БОГДАН
ИВАНОВ

ГАЛИНА
МЛАДЕНОВА

Клинична смърт

„Ура” за Донев

ВАЛЕНТИН
ГЕОРГИЕВ

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС
СПИН. Отбелязва се от 1988 г. по ини-
циатива на Световната здравна орга-
низация. Синдромът на придобитата
имунна недостатъчност е болест, харак-
теризираща се с прогресивно разру-
шаване на имунната система като ре-
зултат от инфектиране с вируса ХИВ.

ПРАЗНИК НА БОТЕВГРАД. Обя-
вен е с решение на ОбС. По време
на Априлската епопея 1876 г. насе-
лението на Орханийския край актив-
но се подготвя за въстанието. То из-
живява ужасите от жестокото му по-
тушаване чрез съдбата на Ботевите
четници, водили сражение с турския
башибозук. Това е и поводът на 1 декември
1934 г. градът да бъде преименуван от Орхание
на Ботевград.

1887 - ДЕБЮТ НА ШЕРЛОК ХОЛМС. Британ-
ският писател Артър Конан Дойл
публикува разказ, в който за
първи път главен герой е детек-
тивът. Фигурата на Шерлок
Холмс се появява в 56 разказа
и 4 романа, написани в периода
1887-1927 г. Героят е описан
като пълна противоположност
на тогавашната полиция, която
често е затруднена да разкрие
престъпленията. Негов пръв по-
мощник в разследванията е д-р Джон Уотсън,
армейски лекар, завърнал се от служба в Индия.

1891 - РОЖДЕН ДЕН НА БАС-
КЕТБОЛА. Американският учител
по физкултура Джеймс Нейсмит
изобретява играта, като кара свои-
те ученици да хвърлят футболна
топка в кошница за праскови. През
1936 г. баскетболът добива олимпийски статут
и става популярен в целия свят.

1913 - ПУСНАТА Е
ПЪРВАТА ПОТОЧ-
НА ЛИНИЯ ЗА АВ-
ТОМОБИЛИ В СВЕ-
ТА. Заработва в ав-

томобилните заводи на
компанията “Форд” в
САЩ. Благодарение на конвейерната система
за сглобяване на всеки 2 ч. и 38 мин. започва да
се произвежда по един автомобил.

1959 - ПОДПИСАН Е АНТАРКТИЧЕСКИЯТ
ДОГОВОР. Във Ва-

шингтон, Аржентина, Авст-
ралия, Белгия, Великобри-
тания, Нова Зеландия,
Норвегия, Република
Южна Африка, САЩ,
СССР, Франция, Чили и
Япония подписват международен договор, спо-
ред който Антарктида се обявява за неутрална
и демилитаризирана зона. Според този договор
територията на континента може да се използва
само за мирни цели. Официално договорът вли-
за в сила на 23 юни 1961 г.

1972 - БЪЛГАРИЯ СТАВА
18-АТА КОСМИЧЕСКА
СТРАНА В СВЕТА. На тази

дата на борда на спътника “Ин-
теркосмос 8” е първото извеж-
дане в Космоса на българската
апаратура “П1”, чрез която се
изследват параметрите на косми-
ческата плазма. Апаратурата е създадена от на-
учната група по физика на Космоса към Прези-
диума на БАН.

2009 - ВЛИЗА В СИЛА ДОГОВОРЪТ ОТ ЛИ-
С А Б О Н .

Подписан е от
27-те страни
членки на ЕС
на 13 декем-
ври 2007 г.
Той заменя
двата догово-
ра, осигурява-
щи конститу-
ционна основа на ЕС - Договора от Маастрихт и
Римските договори. Сред нововъведенията са
съдебно сътрудничество при наказателни дела,
по-големи права на националните парламенти в
законодателството на ЕС, въвеждането на ини-
циатива на европейските граждани и др.

Като чуя за култура
и се хващам за кобура,
гласи една известна
фраза. И в нея има ис-
тина, защото годишно
България дава над ми-
лиард лева за полиция
и малко над 100 мили-
она за култура! Или
половин процент от
брутния вътрешен про-
дукт... Полицейска дър-

жава!, ще отсъди всеки
без колебание, ако не
вземе предвид тънката
специфика на проблема:
даже и с половин про-
цент субсидии българ-
ската култура не само
диша, мърда и преживя-
ва, но от време на вре-
ме прави чудеса, които
следва да влязат в кни-
гата за рекорди “Гинес”.
Напук на безпаричието,
на презрението власт-
ническо, на кобура и
полицейщината.

Последното такова
чудо бе сътворено на 29
ноември вечерта в зала
“Арена Армеец”, където
12 000 души плакаха,
крещяха от възторг, пре-
виваха се от смях, изриг-
ваха “Ура” и “Бис” на го-
лемия театрален праз-

ник, изнесен за поре-
ден път от актьора Ка-
мен Донев. Наричан
човека-оркестър, фено-
меналният талант, въл-
шебникът Камен Донев,
събра 12 000 поклонни-
ци на духовното заедно
и, без да им даде дъх да
си поемат, ги очарова с
остроумието и мъдрост-
та на текста в най-новия
си спектакъл “За сватби-
те”, с невероятните хрум-
вания на режисурата, с
шеметни народни песни
и вихрени танци и с не-
забравимото пътешест-
вие към дълбините и ко-
рените, които уж се отда-
лечават от нас поевро-
пейчените, но всъщност
навеки са се загнездили
в душите ни и трептят
сладостно и нежно.

Официални цени на
билетите от 25 до 60 лв.
Неофициални - два и три
пъти по-високи, защото и
последното място бе про-
дадено месец-два по-
рано. Черна борса, но кой
куражлия би осъдил по-
добна черна борса за
култура в най-бедната
държава на ЕС? Такива
фантастични таланти
България има в театъра, в
операта, в киното, в музи-
ката, в изобразителното
изкуство и те обират
първи награди навсякъде
по света. Да се чуди чо-
век при такова отношение
на държавата към тях как
те избухват като вълшеб-
ни фойерверки на българ-
ското небе. Затова сто
пъти “Ура” за Вълшебни-
ка Камен Донев!

Европейците и турци-
те изглежда се разбраха
- Турция пак тръгва към
ЕС, ако спре бежанския
поток. Анкара успя да
изкрънка в Брюксел по-
мощ от 3 милиарда евро,
обещанието на Европа да
премахне шенгенските
визи за турците от октом-
ври догодина и ускорява-
не на темповете на пре-
говорите за членство на

Турция в съюза. Мащабна
сделка, нарекоха я евро-
пейски анализатори, за
турския премиер Давутог-
лу обаче това е било ис-
торическа среща.

Историческа, разбира
се - турците за пореден
път доказаха, че са май-
стори в пазарлъка. Евро-
борците за демокрация
някак си бързо забрави-
ха проблемите с човеш-
ките права и гоненията
на журналисти в южната
ни съседка - големите
спънки за приемането на
Турция в Евросъюза. Ни-
кой в Брюксел не обърна
внимание на призива на
турски опозиционни жур-
налисти европейските
лидери да не жертват
свободата на словото в
замяна на решаване на
мигрантската криза. “На-

дяваме се, че в желание-
то си да сложите край на
проблема няма да
загърбите този фундамент
на западната цивилиза-
ция”, написаха в открито
писмо главният редактор
на в. “Джумхуриет” Джан
Дюндар и шефът на бю-
рото на изданието в Ан-
кара Ердем Гюл от затво-
ра “Силиври” край Истан-
бул. Не ги послушаха, за-
твориха си очите с надеж-
дата, че Ердоган ще спа-
си Европа от наплива на
мигрантите. Може би оба-
че европейските лидери
трябваше малко по-вни-
мателно да слушат пре-
миера Давутоглу, който
им обеща не спиране на
мигрантския поток, а само
превръщане на нелегал-
ната имиграция в закон-
на миграция към ЕС. С

други думи, срещу 3 млрд.
евро Европа ще се
напълни с мигранти с
подпечатани от Турция
документи. Голям евроус-
пех, няма що! Къде ще от-
седнат тези нови търсачи
на по-добър живот не е
ясно. Повечето членки на
ЕС още вчера побързаха
да обявят, че нямат никак-
во намерение да приемат
нови бежански квоти. Не
е много ясно и откъде ще
дойдат обещаните три
милиарда - никой не
бърза да си отваря кеси-
ята.

За сметка на това
очевидно е, че Европа е
в клинична смърт. Британ-
ците изглежда, както ви-
наги, първи усетиха накъ-
де духа вятърът и сигурно
първи ще напуснат евро-
пейския “Титаник”.

Едва ли някой вече
се впечатлява от дебе-
лоочието в изявленията
на Бойко Борисов. На-
родът като че ли пре-
тръпна и свикна с “изис-
кания” му просташки тон
да назидава и да разда-

ва правосъдие. Но си
струва да колекционира-
ме тези палежи на рани-
мата му душа, за да ви-
дим докъде би стигнала
градацията на неговата
наглост. “Карат порше-
та, а ми протестират за
винетките”, “Не можеш
да искаш да живееш на
“Витошка” или жълтите
павета, да се возиш на
метрото и да плащаш
данъци все едно живе-
еш на село”, реди сло-
весните си бисери Бащи-
цата.

Лесно изглежда за

човек, потънал във
всевъзможни привиле-
гии, да се прави на по-
католик от папата. Я оба-
че да слезе от служеб-
ната си кола, да се дви-
жи с обществен транс-
порт или личен автомо-
бил и да видим дали
няма да се псува сам.
Защото причината за
драстичното поскъпване
на винетките у нас я раз-
браха и малките деца.
Кражбите по изгражда-
не на любимите му маги-
страли и кърпежите по
калпавите ни пътища

трябва някак си да бъдат
компенсирани. От джоба
на данъкоплатеца, а не
на приятелските фирми
за мърлява и зле
свършена работа. А как-
во общо имат поршета-
та, когато и техните соб-
ственици, и тези със ста-
рите бракми трябва да се
бръкнат еднакво?

Преди 2-3 години из-
кривените представи на
Борисов за справедли-
вост предизвикаха гняв,
когато той грубо унизи
жена от “ВМЗ Сопот”,
сочейки златните й

пръстени, че не била
гладна, за да протести-
ра. После го отнесоха
студентите, дето бяха
приканени да садят кар-
тофи и да стават овчари.
Днес на мушката са со-
фиянци. То не бяха цени,
такси, винетки, остъкле-
ни балкони, саниране и
купища други идиотизми.
Как пък нито веднъж не
се възмути за доходите
и не направи нещо
съществено? Все призи-
ви в една и съща тонал-
ност - плащай, че въоб-
ще си жив!

Анатолий СТАНКУЛОВ



ÍÀÓÊÀ

ВТОРНИК 1 ДЕКЕМВРИ 2015

www.duma.bg
11111 33333

Велиана
ХРИСТОВА

Програмна акредитация - 20%
Институционална акредитация - 5%
Преподаватели, работещи само в този вуз - 5%
Индекс на цитиране (по Scopus) - 2%
Индекс на цитиране (по Web of Knowlеdge) - 2%
Индекс без автоцитатите (Scopus) - 4%
Среден брой цитирания на статия - 2%
Статии, цитирани поне веднъж - 2%
Статии в научни списания - 2%
Докторски програми - 4%
Приложение на придобитото образование - 10%
Осигурителен доход на завършилите - 5%
Безработица сред завършилите - 15%
Осигурителен доход на завършилите
спрямо средния доход в областта - 7%

МОН клонира научния
фонд във всеки вуз
Парите за издръжка ще се дават според
оценка за качество на обучението
и реализацията на завършилите

МММММ
ининаучни фондове,
копиращи дейността на
фонд “Научни изслед-
вания” на МОН, ще се

Тежест на някои индикатори
в оценяването на вузовете

създават във всяко държавно
висше училище, предвижда
проект на наредба за планира-
нето и разходването на средст-
вата, които се отпускат целево
на висшите училища за научна
или художествено-творческа
дейност, оповестен в сайта на
просветното министерство. Па-
рите за наука ще се разпреде-
лят във всеки университет чрез
конкурс, в който с проекти ще
кандидатстват научни колекти-
ви от вуза - така, както се раз-
пределят средствата в научния
фонд на МОН.

Според Закона за висшето
образование (ЗВО) всяко
държавно висше училище по-
лучава за научна дейност сред-
ства, равни на 10 на сто от
издръжката му. Този законов
текст никога досега не е бил
спазван, в последните няколко
години общо за всички висши
училища се дава субсидия от 8
млн. лв. за наука, което е около
2% от издръжката им. Според
новия проект разпределянето
на тези общи средства между
вузовете всяка година ще става
в рамките на срока за съставя-
не на държавния бюджет след
анализ и оценка на постигнати-
те резултати от научната дей-
ност на всяко висше училище
по професионални направле-
ния за предходната година.
МОН изрежда в проекта за на-
редба критерии и показатели,
по които ще се прави тази
оценка. По този начин всяко
висше училище ще получава
различен процент средства за
наука, което обаче априори на-
рушава императива на ЗВО, че
тези средства трябва да са рав-
ни на 10% от издръжката му. В
проекта на МС за промени в
закона, който вече е приет на
първо четене в НС, се предвиж-
да средствата за научна дей-
ност да се предоставят в зави-
симост от оценката на резулта-
тите в научната дейност. Това
обаче става при условия и по
ред, определени от МС с негов
акт, в който поне веднъж на три
години се определя и кои уни-
верситети са изследователски.
Тъй като тепърва предстои
обсъждането на промените в
ЗВО на второ четене, а въпрос-
ният акт на МС ще се появи
евентуално в необозримо бъде-
ще, не е ясно защо МОН пред-
варително слага в тигана на-
редба, докато самият закон е
още в морето. От заключител-
ните разпоредби на проекта за
наредба ясно личи, че намере-
нието е тя да влезе в действие
още през 2015 г. (!). Промените
в ЗВО обаче няма как да бъдат
приети в този срок, нито пък

приетата от МС наредба за оце-
няване на науката във вузовете
и научните организации отго-
варя на замисления в поправ-
ките на закона акт. Пък и зако-
новият текст може да получи
друга редакция при обсъжда-
нето в НС, та впрягането на
каруцата пред коня може да
изиграе лоша шега. Или такива
нормални неща не се предвиж-
дат при откровения диктат на
мнозинството в НС?

Така или иначе проектът за
наредба предвижда всеки рек-
тор или негов заместник до 30
март всяка година да предоста-
вя на просветния министър го-
дишен отчет за научната дей-
ност на вуза при съобразяване

с посочените от МОН критерии
и показатели. Освен традици-
онните, в тях има например и
обем на приходите от научни
продукти, а както знаем, власт-
та в България от години отказ-
ва да въведе правила за пазар
на научните продукти (макар че
те неведнъж са предлагани при
обсъждане на Закона за
насърчаване на научните из-
следвания). Затова, дори такъв
продукт да се внедри, разрабо-
тилите го учени най-често не
получават нищо. Проектът на
МОН предвижда още, че след
анализ на отчетите министърът
до 30 април предлага да се
дадат на висшето училище 50%
от предвидените средства за
наука. Ако то обаче не предста-
ви годишен отчет в срок, след
30 юли парите му за годината

се намаляват с 20%. Ще се пра-
вят и 6-месечни отчети, които,
ако не бъдат подадени навре-
ме, водят до 10% намаление на
годишната сума. Освободените
в такива случаи средства ще се
разпределят поравно между
всички вузове.

 Всяко висше училище по
решение на Академичния си
съвет (АС) ще разпределя па-
рите за наука чрез конкурси за
научни проекти по професио-
нални направления. До 10% от
сумите може да се използват
за необходимо съфинансиране
на проекти по европейски про-
грами например. В конкурсите
може да участват отделни пре-
подаватели, студенти, колекти-

ви, като в научния екип по да-
ден проект може да се включ-
ват и преподаватели от други
научни организации и вузове.
След обявяването на конкурса
ректорът назначава научна ко-
мисия, чиито членове са поне
5-има и са предложени от на-
учните съвети на основните зве-
на. Академичният съвет опреде-
ля критериите за избор и кла-
сиране на проектите, сетне
следват по двама рецензенти
за всеки проект, класиране и
сключване на договор със спе-
челилите със срок една до три
години. Когато договорът е за
три години, ще има и междинни
етапи на отчет и анексиране на
средствата. Същата комисия
одобрява и отчетите, а всеки
отчет се рецензира от хабили-
тирано лице извън състава на

базовото звено. За целта всеки
вуз разработва система за
оценка, наблюдение и отчита-
не на резултатите. Участниците
в проекта получават възнаграж-
дение до 35% от цената му, ако
участват докторанти, и до 10%,
ако не участват. Когато участ-
ват докторанти, 30% от сумата
за възнаграждения се дават на
тях, останалото се разпределя
между другите участници.

 С една дума - процедурата
и механизмите са, общо взето,
същите като във фонд “Научни
изследвания” на МОН. Като
знаем как работеше досега
фондът и като имаме предвид,
че все още се прави нов пра-
вилник за него, който тепърва
ще бъде апробиран, можем да
си представим обстановката,
която ще настъпи в самите ву-
зове, където работещи в съсед-
ни стаи преподаватели ще тряб-
ва да се класират и рецензират
едни други в подобни конкурси.

Освен това, ако на фонд “Науч-
ни изследвания” това му е ра-
ботата - да прави конкурси по
описаната сложна процедура,
работещите във висшите учили-
щата имат и други задачки, та
едва ли ще могат да се вместят
в клонингите, които им се пред-
писват.

Единният стандарт
за издръжка на

студент вече ще
е различен за всяко

висше училище

Проект на втори подобен
документ - постановление на
МС за определяне на
издръжката на вузовете, бе
обявен в сайта на МОН, пак без
да е променен Законът за вис-

шето образование и без да се
знае как точно ще се промени
той. Още в Стратегията за вис-
шето образование обаче е
предвидено да се промени на-
чинът на финансиране на вис-
шите училища, за която промя-
на отдавна настояват ректори-
те. Сега издръжката се опреде-
ля според броя на студентите,
умножен по т.нар. единен раз-
ходен стандарт за всеки от тях
по професионални направле-
ния. Което кара вузовете да
приемат и да кътат на всяка
цена всеки студент, понеже той
им носи пари. “За определяне
на средствата от държавния бю-
джет за издръжка на обучени-
ето държавните висши учили-
ща се класират по всяко профе-
сионално направление въз ос-
нова на комплексна оценка за
качеството на обучението и
съответствието му с потребнос-
тите на пазара на труда”, се
казва в новия документ. Въпрос-
ната оценка се изчислява по
индикатори с различна тежест
в окончателния резултат и стой-
ностите от Рейтинговата систе-
ма на висшите училища към 30
септември на годината, пред-
хождаща бюджета за следваща-
та. А диференцираните норма-
тиви за издръжка на обучение-
то на един студент се умножа-
ват по коефициент за всяко про-
фесионално направление, кой-
то обаче няма да е еднакъв за
всички вузове, както досега, а
ще е различен според конкрет-
ните показатели на всеки от тях.
По-висок коефициент (т.нар. ко-
ефициент за първо място) ще
имат вузове, определени на
първо място в дадено направле-
ние, както и такива, обучаващи
в педагогическите науки, при-
родните науки, математика и ин-
форматика, техническите науки,
аграрните науки и ветеринарна-
та медицина, изкуствата, при ко-
ито безработицата е под 2% и
приложението на придобитото
образование е над 65%.

Средствата за издръжка от
държавния бюджет ще се опре-
делят по професионални на-
правления и всяко висше учи-
лище ще може да ги ползва
само за съответното направле-
ние, за което са дадени. С това
всъщност на висшите училища
се забранява досегашната
практика, при която по-богати-
те факултети, които имат пове-
че студенти, помагат чрез пре-
разпределяне на част от пари-
те на по-бедните, които няма
как да печелят повече. Така
обаче вместо широко прокла-
мираната свобода на действие,
държавните висши училища ще
получат още един намордник,
за разлика от частните, които
вършат каквото си искат.



11111 44444

ВТОРНИК 1 ДЕКЕМВРИ 2015

ÍÀ ÔÎÊÓÑ

www.duma.bg

П
Преди дни турски изтребители сва-

лиха руския бомбардировач СУ-24 по
време, когато той изпълняваше бойна
задача срещу злокачественото раково
образование ИДИЛ. Единият от двамата
руски пилоти бе спасен, другият бе убит
по време на приземяването му с пара-
шут. Случаят е повече от скандален.
Това, което не могат да направят силите
на ИДИЛ, го направиха военновъздуш-
ните сили на уж партньорската държава
Турция. Вместо да пази гърба на своя
“партньор”, Турция направи тъкмо об-
ратното: нанесе изненадващо коварен
удар в гърба му.

Руският самолет бил навлязъл в тур-
ското въздушно пространство, твърдяха
от Анкара, макар че

дори Пентагонът
опроверга това

Но дори да допуснем такъв факт,
световната практика предлага редица
способи за безболезнено преодоляване
на подобни недоразумения. Но турските
изтребители не са използвали нито един
от тези способи: те направо са стреляли.
Очевидна лъжа е, че те са отправили
десетки искания към руския самолет да
напусне турското въздушно пространст-
во. Руският самолет не е имал никакви
причини и основания да остава във
въздушното пространство на Турция. Той
е нямало какво да прави там.

Така маските паднаха. Турция се
оказа добре замаскиран съюзник на
престъпната държава ИДИЛ. Освен това,
изпълнявайки дадени от “по-горе” поръче-
ния, Турция е трябвало да компрометира
изключително успешните действия на
Русия срещу незаконното образувание
ИДИЛ. Защото не бива да се допусне
Русия да постигне това, което САЩ и
нейните западни съюзници вече с години
не успяват да постигнат. По-добре да има
ИДИЛ, отколкото една Русия, смазала
ИДИЛ.

Русия, както разбираме, тежко пре-
живява сполетялото я бедствие. Но тя не
оставя случилото се без своя тежък
отговор. Наблюдавах каменното лице на
Путин, когато говореше за злодеянието.

езика на народа,  създал българската
държава и свързал с нея своята днешна
и утрешна съдба. Това би било следова-
телно в крайна сметка атентат срещу
самата ни държава.  Това не може да се
допусне.

Верският характер на ДПС се проявя-
ва в неговата религиозна политика. ДПС
организира   строителството на стотици
джамии в страната ни. Май че имаше
един екзотичен случай човек от ДПС да
поеме инициативата да се построи църква
за източноправославните християни. За
мен отдавна няма никакво съмнение, че
ДПС бе и си остана една изцяло проти-
воконституционна партия. Но грехът,
който тази партия носи в себе, е грях
всъщност на онези, които я узакониха.

Нека отново припомня това, което
вече няколко пъти съм имал случая да
припомням. През 1991 г. 93-ма народни
представители от Седмото велико На-
родно събрание и 53-ма народни пред-
ставители от 36-то Народно събрание
внесохме в Конституционния съд иска-
не ДПС да се обяви за антиконституци-
онна партия, доколкото е създадена на
етническа и верска основа. На 21 ап-
рил 1992 г. Конституционният съд по-
станови решение, с което отхвърли
нашето искане.

От 12-те конституционни съдии в
заседанието са участвали 11. Шест от
тях са гласували в подкрепа на нашето
искане, а пет - против. Решенията си КС
приема с абсолютно мнозинство от се-
дем гласа. Следователно само един глас
не  стигна, за да се отстрани ДПС от
политическия живот на страната. Члено-
вете на КС, които гласуваха срещу на-
шето искане и по този начин откриха
пред ДПС възможността да се включи
активно в политическата дейност, бяха
Асен Манов, Цанко Хаджистойчев, Нико-
лай Павлов, Иван Първанов и Теодор
Чипев. Позволете да подчертая: всички-
те тези пет конституционни съдии бяха

Имаме ли достойни
държавни мъже?
Протурското
поведение на една
протурска  партия

Проф. Велко
ВЪЛКАНОВ

Беше повече от ясно: нищо добро не я
очаква Турция за извършеното преда-
телство.

Сега светът коментира разноречиво
предизвикания инцидент. Като съюзник
на Турция НАТО няма как да не й окаже
своята  нечленоразделна подкрепа. Раз-
бира се, има и държави като Франция,
които запазиха ясен поглед върху ковар-
ната турска провокация. Без коментари
не остана и нашата мила държава Бълга-
рия. Една част от парламентарно пред-
ставените партии запази гузно мълча-
ние, друга решително осъди турската
провокация, а една трета част - партията
ДПС, застана категорично зад действи-
ята на турското правителство. Че как
иначе?!

Възможно ли е една по същество
турска партия у нас да не застане зад
своето турско правителство? Лидерът на
ДПС Местан без всякаква уговорки
твърдо подкрепи заетата от турското
правителство позиция. В прочетената
пред Народното събрание декларация той
обяви за безспорен факт, че през по-
следния месец руската военна авиация
била нарушавала многократно  въздуш-
ното пространството на Турция. В заета-
та от Местан позиция виждам достатъчно
сериозен повод  да кажа, че ДПС още
веднъж разкри

своя етнически
и верски характер

Много са натрупаните в тази посока
доказателства, но политическите партии
у нас продължават да отминават с недо-
пустимо безразличие проявите на оче-
видно противоконституционното ДПС.

Нека най-напред отбележа, че в ог-
ромната си част ДПС се състои от етни-
чески турци, за които волята на ръковод-
ството на ДПС е закон. Има, разбира се,
в ДПС и българи, но те са привлечени,
за да прикрият нейния същински етниче-
ски характер. ДПС е освен това изцяло
клиентелистка партия. Който стане неин
член, придобива стабилен социален ста-
тус. Член на ДПС някой много трудно
може да уволни (което днес в крайно
тежката ситуация на пазара на труда е
от изключително значение). Спекулирай-
ки с ключовите си позиции в редица
правителства, ДПС диктува и назначени-
ята на свои функционери на отговорни
държавни позиции (случаят с Пеевски!).

Турският етнически характер на ДПС
намира израз в постоянните му усилия
да наложи използването на турския
майчин език като едва ли не втори държа-
вен език. В България всеки може да
говори на какъвто език желае. Но да се
използва  в официалните ни държавно-
правни отношения (например изборните
отношения) друг език, освен  българ-
ския, е съвършено недопустимо. Това би
било атентат срещу български език,

активни привърженици на СДС. На тях-
ната съвест и следователно

на съвестта на тяхната
партия

лежи и причинената на нашия народ
болка от антидържавното поведение на
противоконституционната партия ДПС.

Но нека подчертая още един твърде
съществен момент от така възникнала-
та ситуация.. Решенията на КС се взе-
мат, както казах, с абсолютно мнозин-
ство, т.е. със седем от общо 12 гласа.
Решението от 21 април няма тези седем
гласа. Нито решението, че ДПС е анти-
конституционна партия,   нито обратно-
то решение - че ДПС е конституционна
партия, не успя да събере необходимите
седем гласа. Решение по въпроса сле-
дователно няма. С други думи, въпросът
доколко ДПС е конституционна партия
продължава да стои като открита рана
в държавната снага на България. Няма
никакви конституционноправни пречки
надлежните органи и лица (народни пред-
ставители) да внесат отново в КС иска-
не той да се произнесе по въпроса дали
наистина ДПС е конституционна партия,
доколкото е партия, създадена на етни-
ческа и верска основа. В етническо-
верския характер на ДПС не бива пове-
че да има никакво съмнение, особено
след оказаната от тази партия бурна
защита на подлата проява на скрития
фундаменталист Ердоган. Да не гово-
рим, че на т.нар. балканска конферен-
ция в БАН едва ли не цялата парламен-
тарна група на ДПС се изсипа да се
радва на пропагандата на неоосманиз-
ма на Давутоглу, която сама по себе си
е национално предателство.

Но къде, питам се, у нас ще се
намерят такива органи и такива държав-
ни мъже, способни да направят този
труден, но жизненоважен за нацията ни
ход?

Местан с турския
посланик Сюлейман
Гьокче на
представянето в
БАН на книгата на
Давутоглу
“Стратегическа
дълбочина”

Петра ТАШЕВА

И това лято имах възмож-
ност да се любувам на приказ-
ната красота на Еленския бал-
кан! Отново преподавах устна
и писмена българска реч в село

Руши се 120-годишен храм
Мийковци, в
лятното учили-
ще “Вилиленд”
на Вили Чуш-
кова. Селото е
на 13 км от
Елена. Съста-
вено е от ня-
колко маха-
лички. Някога,
когато турците
обсадили Ве-
лико Търново,
част от боля-
рите и някои
от книжниците
на Патриарх

Евтимий решават да бягат към
Велики Преслав през таен про-
ход под река Янтра. Но весто-
носците им донесли лошата
новина, че цялата околност
вече е превзета от завоевате-
лите. Тогава бегълците се за-

селват в Еленските местности.
Тук намерил убежище родът
на Мийко и тъй било основано
селото Мийковци. По къщите,
които носят белезите на град-
ската архитектура от миналия
век, се разбира, че тук са
живели образовани и интели-
гентни хора. В селото  е кипял
трудов живот. Някога, но не и
сега, в неговото “демократич-
но” опустошаване и обезлюдя-
ване. Във всичките махали на
Мийковци жителите са не по-
вече от 58! Зимуват само тол-
кова стопани, колкото са
пръстите на едната ръка. Ако
зимното време позволява ка-
рането на ски, идват тук, под
връх Чумерна, скиори. До Мий-
ковци няма и обществен транс-
порт. Училище тук е имало от
1869 г., а солидната каменна
сграда, построена в 1870 г.,

сега е пуста. Затворено е и
читалище “Чумерна”, открито в
далечната 1929 г. А каменната
църква “Св. Архангел Михаил”
се извисява нависоко, но на
вратите й има голям катинар.
Два пъти е ограбвана. Покривът
й тече. Няма свещеник. Руши
се български храм на 120 годи-
ни, построен в 1895 г. от май-
стор Никола Генчов. За строе-
жа му са събрани средства с
дарения от цялото село Мий-
ковци. В архива се пази “По-
именен списък на доброволни-
те пожертвования на лицата от
Мийковската община за напра-
вянето на църква”. Те са 193-
ма. Голяма част от стенописи-
те, зографисани от Христо
Петров от София и от Атанас
Велев от Велико Търново,
завършени в 1935 г., вече са
повредени от водата и влагата.

През 2014 г. са събрани пари -
дарения за ремонт. Най-много
средства са дадени от родите-
лите на децата, обучавани в
Лятното училище на Вили Чуш-
кова, като само тя лично е
дарила 200 лв. Сложени са два
нови прозореца. И толкова!
Дарителската кампания про-
дължава, но явно само с даре-
ния няма да може да се възро-
ди този стар християнски храм.
Необходима е намесата на
Българския синод, на Вели-
котърновската епархия! Нужни
са и грижите на държавата.
Защото в селото по Коледа,
Великден, Цветница идват до-
ста хора и няма къде да се
черкуват. Дано да се намерят
съвестни държавни чиновници,
които да проявят внимание и
грижи за църквата в село Мий-
ковци!
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Â‰Ë ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÌË
·ˇı ÌÂ‰‡ÎÂ˜ ÓÚ ¿Ï-
ÒÚÂ‰‡Ï, ÍÓ„‡ÚÓ ‚
Í‡ÈÔ˙ÚÌÓ Á‡‚Â‰Â-

Николай КОЕВ

Светът е малък

ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ œÂÚÓ œÓÓ¯ÂÌÍÓ, Ì‡ ÍÓˇÚÓ ÚÓÈ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ
Â ‚˙ÁÎ‡„‡Î „ÓÎÂÏË Ì‡‰ÂÊ‰Ë, Á‡ ‰‡ Û·Â‰Ë Ò‚ÓËÚÂ ‰ÓÏ‡ÍË-
ÌË ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÓ‡ÁÛÏÂ-
ÌËÂ Á‡ ·ÂÁÏËÚÌ‡ Ú˙„Ó‚Ëˇ ÏÂÊ‰Û ”Í‡ÈÌ‡ Ë ≈—.

“‡ÁË ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ ÓÚ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ ‡ÒÓˆËË‡ÌÂ Ì‡ ‡Á-
ÏËÌ‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡ Í˙Ï Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ 28-
ÚÂ ËÁ„ÎÂÊ‰‡ Â Á‡ÒÂ„Ì‡Î‡ ÌˇÍÓË ·ÓÎÂÁÌÂÌË ÚÂÏË ÓÚ ÏÂÊ-
‰ÛÔ‡ÚËÈÌËˇ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ ‰Â·‡Ú ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ì‡ Î‡ÎÂÚ‡Ú‡.
«‡˘ÓÚÓ ÒÎÂ‰ ÓÙËˆË‡ÎÌËÚÂ ‡Á„Ó‚ÓË –˛ÚÂ ÔÓ·˙Á‡ ‰‡
‡ÁÒÂÂ ‰ËÎÂÏËÚÂ ÔÂ‰ Ò‚ÓËÚÂ „‡Ê‰‡ÌË Ò ‰ÛÏËÚÂ, ˜Â
Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓÚÓ ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂ ÌˇÏ‡ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ÌÓ ˜ÎÂÌÒÚ-
‚Ó Ì‡ ”Í‡ÈÌ‡ ‚ ≈‚ÓÒ˙˛Á‡. ¿ ·ËÎÓ Ò‡ÏÓ ÒÚ˙ÔÍ‡ Í˙Ï
ÒÚËÏÛÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙„Ó‚ËˇÚ‡, ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÂÙÓ-
ÏË, ÌÓ Ë, Á‡·ÂÎÂÊÂÚÂ, ÒÔÓÏ‡„‡ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú „‡-
ÌËˆËÚÂ Ì‡ ≈‚ÓÔ‡. ÃÂÌ ÎË˜ÌÓ ÏÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎË ÚÓ‚‡ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌÓÚÓ Ò „‡ÌËˆËÚÂ.

Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ Ò ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ıÓÎ‡Ì‰ˆËÚÂ Ò‡ ËÁÚ˙ÔÌ‡ÎË
ÔÂ‰ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ì‡ıÎÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚‡ ÂÏË„‡ÌÚÒÍ‡
‚˙ÎÌ‡ ÓÚ ·Â‰ÌËˇ »ÁÚÓÍ, ÔË ÚÓ‚‡ Ë ÓÚ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌË ÌÓ‚Ë
Â‚Ó˜ÎÂÌÍË Ò „ÓÎˇÏ ìÍ‡Ô‡ˆËÚÂÚî ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í‡ÚÓ
”Í‡ÈÌ‡. «‡ÚÓ‚‡ ‰ÓË ÔÓÒÎÓ‚Ë˜Ì‡Ú‡ Ò˙Ò Ò‚ÓˇÚ‡ ÚÓÎÂ-
‡ÌÚÌÓÒÚ Í˙Ï ‚ÒË˜ÍË ÂÚÌÓÒË Ë ÂÎË„ËË ‰˙Ê‡‚‡ ËÁ„ÎÂÊ-
‰‡ ÒÚ˙ÔËÒ‡Ì‡ Ë „ÎÂ‰‡ ÔÓ‰ ÎÛÔ‡ Â‚ÓËÌÚÂ„‡ˆËÓÌÌËÚÂ
‡ÔÂÚËÚË Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ. Œ˘Â ÔÓ‚Â˜Â, ˜Â ˜‡ÒÚ ÓÚ ·ÂÁ-
ÔÂˆÂ‰ÂÌÚÌËÚÂ ·ÂÊ‡ÌÒÍË ÔÓÚÓˆË ÓÚ ¡ÎËÁÍËˇ ËÁÚÓÍ Ë
¿ÙËÍ‡, ÍÓËÚÓ ‚Â˜Â ÔÂÔ˙Î‚‡Ú „ÂÏ‡ÌÒÍ‡Ú‡ ÚÂËÚÓËˇ,
ÒÂ ÓÚÔ‡‚ˇÚ Ë ‚ ÒÂ‚ÂÌ‡ ÔÓÒÓÍ‡. “Ó‚‡ Ò˙·ÛÊ‰‡ ÓÒÂÁ‡ÂÏ‡
ÚÂ‚Ó„‡ ‚ ‰‡Ì˙ÍÓÔÎ‡ÚˆËÚÂ Á‡ Á‡„Û·‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Â˜Â ËÁ‚Ó˛-
‚‡ÌË Ô‡‚‡ ÔÓ‡‰Ë ÔÂÌ‡Ôˇ„‡ÌÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂ-
ÏË. —‡ÏÓ ‚ ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ËÏ‡ ÏÂÊ‰Û 10 Ë 20
ıËÎˇ‰Ë ÌÂÎÂ„‡ÎÌË ËÏË„‡ÌÚË, ÔÓ‰ıÓ‰˙Ú Í˙Ï ÍÓËÚÓ ‚Â˜Â
·Â ÔÓ‚Ó‰ Á‡ ÌÂÎÂÍ ‰Â·‡Ú ÏÂÊ‰Û ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË
ÒËÎË. ¿ ÌÂ Â Á‡ ÔÂÌÂ·Â„‚‡ÌÂ Ë ÂÁÓÌ‡ÌÒ˙Ú ‚ ÔÒËıÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËˇ ÍÎËÏ‡Ú ÒÎÂ‰ ‡ÚÂÌÚ‡ÚËÚÂ ‚ œ‡ËÊ, ÌÂÁ‡‚ËÒË-
ÏÓ ÓÚ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚÚ‡ Á‡ Ó·˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÒÂ˘Û ÚÂÓËÒ-
ÚË˜Ì‡Ú‡ Á‡ÔÎ‡ı‡.

Õ‡ ÌÂ‡‰ÓÒÚÌËˇ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ Ë ÓÒÓ·ÂÌÓ ÍÓÌÚË-
ÌÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙÓÌ ËÁˇ‚ÎÂÌËˇÚ‡ Ì‡ œÓÓ¯ÂÌÍÓ ‚ ’‡„‡, ˜Â
ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂÚÓ Ì‡ ”Í‡ÈÌ‡ Á‡ ·ÂÁÏËÚÌ‡ Ú˙„Ó‚Ëˇ Ò ≈—
·Ë ËÏ‡ÎÓ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ìÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÔÓ˘‡‚‡ÌÂ Ò ÍÓÏÛ-
ÌËÁÏ‡î, ÌÂ Á‚Û˜Ë ÒÂËÓÁÌÓ. œÓÌ‡˜‡ÎÓ Ì‡ Ú‡ÁË Ì‡ÙÚ‡ÎË-
ÌÂÌ‡ Ï‡ÌÚ‡ Ò ìÏ‡˜ÌÓÚÓ ÍÓÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓ Ë Ò˙‚ÂÚÒÍÓ
ÏËÌ‡ÎÓî ‚ÒÂ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ Ì‡Ë‚ÌËˆË ‚ˇ‚‡Ú. «‡˘ÓÚÓ ·Ë‚-
¯‡Ú‡ ÂÔÛ·ÎËÍ‡ Ì‡ ———– ËÁÎÂÁÂ ÓÚ Ò˙˛ÁÌ‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡ Ò
ÏÌÓ„Ó ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ‚‡˘ ÂÒÛÒ. ƒÛ„ Â ‚˙ÔÓÒ˙Ú Í‡Í ·Â
ÛÔÓÚÂ·ÂÌ Ë ì‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌî ÚÓÈ, ‡ Ô˙Í Ò˙‚ÒÂÏ ‰Û„ -
Í‡Í‚Ó ‰ÓÌÂÒÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË „‡Ê‰‡ÌË Ì‡ ÔÂÍ‡ÒÌ‡Ú‡ Ë
·Ó„‡Ú‡ Ò˙Ò ÁÂÏˇÚ‡, ÌÂ‰‡Ú‡, ÌÓ Ë Ò ıÓ‡Ú‡ ÒË ‰˙Ê‡‚‡
‚ÌÓÒÌËˇÚ ÔÓ‰ÛÍÚ, Ì‡Ë˜‡Ì ÓÚ ÏÌÓÁËÌ‡ Ò ‡ÁÌÓÔÓÒÓ˜-
ÌË ˜Û‚ÒÚ‚‡ ÔÓÒÚÓ ìÃ‡È‰‡Ìî.

“Â‚ÓÊÌËÚÂ Ò˙·ËÚËˇ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ‚ÂÏÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡Ú
‚ÒÚ‡ÌË ÂÏÓˆËËÚÂ Ò˙Ò ÁÌ‡Í ÓÚ ·ÎËÁÍÓÚÓ ‚ÒÂ Ó˘Â ÏËÌ‡ÎÓ,
‡ ÓËÂÌÚË‡Ú ÔÓÎËÚËˆËÚÂ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡Ú‡ Í˙Ï Ô‡„Ï‡ÚË˜Ì‡
ÏËÒ˙Î Ë Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡ÌÂ Ò Â‡ÎÌ‡Ú‡ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ë Ô‡ÍÚË-
Í‡Ú‡. “ˇ·‚‡ ÎË ‰‡ Û˜Û‰‚‡ ÚÓ„‡‚‡, ˜Â Â‰ËÌ ÓÚ ÒÚÓÊÂËÚÂ
Á‡ Â‰ËÌÂÌ ≈‚ÓÔÂÈÒÍË Ò˙˛Á ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ ˘Â ÔËÁÓ‚Â „‡Ê-
‰‡ÌËÚÂ ÒË Ì‡ 6 ‡ÔËÎ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ ÔÂ‰ ÛÌËÚÂ Ì‡
Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ, Á‡ ‰‡ ÒÂ ËÁˇÒÌË ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ıÓ‡Ú‡ ÔÓ ‚˙ÔÓÒ‡ Ò ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ
ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂ Ò ”Í‡ÈÌ‡. œË ÚÓ‚‡ ‰ÓÔËÚ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ Ó-
„‡ÌËÁË‡ ‚ ÔÂËÓ‰‡ Ì‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ„Ó‰Ë¯ÌÓÚÓ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ-
ÒÚ‚Ó Ì‡ ≈‚ÓÒ˙˛Á‡ ÓÚ Í‡ÎÒÚ‚ÓÚÓ. ÕˇÍÓË ˘Â ‚˙Á‡ÁˇÚ
‚ÂÓˇÚÌÓ, ˜Â Â ÌˇÍ‡Í ÌÂÛ‰Ó·ÌÓ ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ ‰‡
ÒÂ ÔËÚ‡ Ì‡Ó‰˙Ú Ò ÔÎÂ·ËÒˆËÚ ÔÓ ·ÓÎÂÁÌÂÌ‡, Ì‡È-‚Â˜Â Á‡
ÛÍ‡ËÌÒÍÓÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÚÂÏ‡. “‡Í‡ Â Ó·‡˜Â ‚ ÒÚ‡ÌËÚÂ
Ò Â‡ÎÌ‡, ‡ ÌÂ Ò ÏÌËÏ‡, ‰ÂÏÓÍ‡ˆËˇ.  ˙‰ÂÚÓ Ë Ó·ËÍÌÓ-
‚ÂÌËÚÂ ıÓ‡, ‰‡Ì˙ÍÓÔÎ‡ÚˆËÚÂ, ËÏ‡Ú ‰ÛÏ‡Ú‡, ‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ
ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌËÚÂ ÓÚ Úˇı ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍË ÂÎËÚË.  ÓËÚÓ, Í‡ÍÚÓ
‰Ó·Â ÁÌ‡ÂÏ, ‡ Ë ÛÒÂ˘‡ÏÂ Ò ÍÓÊ‡Ú‡ ÒË, Ú‚˙‰Â ˜ÂÒÚÓ
ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ˇ‚‡Ú Ò ‰Ó‚ÂËÂÚÓ Ì‡ ËÁ·Ë‡ÚÂÎËÚÂ.

“‡Í‡ ˜Â, ËÁ„ÎÂÊ‰‡, ÛÍ‡ËÌÒÍËˇÚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ, ‡ÍÓ ÌÂ
Á‡„Û·Ë Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌÓ Ì‡ ıÓÎ‡Ì‰ÒÍ‡ ÁÂÏˇ, ÚÓ ÔÓÌÂ ÌÂ
ÔË·‡‚Ë ‚‡ÊÌË ÚÓ˜ÍË Ì‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËˇ ËÌ„ ‚ ÎÓ·Ë‡-
ÌÂÚÓ Á‡ ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂÚÓ Ë Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÚÓ ‡ÒÓˆËË‡ÌÂ Ì‡
ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ò ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á. «‡ÚÓ‚‡ Ô˙Í ÍÓ-
ÎÓÒ˙Ú ¬Î‡‰ËÏË  ÎË˜ÍÓ ·Â ‰ÂÚÓÌË‡Ì ÏÂÊ‰Û ‚˙ÊÂÚ‡Ú‡
ÓÚ “‡ÈÒ˙Ì ‘˛Ë. ¬ÒÂ Ó˘Â ÌÂ Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‰‡ÎË Á‡ „ÓÎÂ-
ÏËˇ ÛÍ‡ËÌÒÍË ÒÔÓÚËÒÚ ˘Â ËÏ‡ Â‚‡Ì¯, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡
œÓÓ¯ÂÌÍÓ ‚ ÌÂÎÂÍ‡Ú‡ ·ËÚÍ‡ Á‡ ˜ÎÂÌÒÚ‚Ó ‚ Ì‡È-„ÓÎˇÏÓ-
ÚÓ ÏÂÊ‰Û‰˙Ê‡‚ÌÓ Ó·Â‰ËÌÂÌËÂ ‚ Ò‚ÂÚ‡.  ÓÂÚÓ, ÌÂÍ‡ ÌÂ
ÒË Á‡Ú‚‡ˇÏÂ Ó˜ËÚÂ, ÔÂÊË‚ˇ‚‡ Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-ÚÂÊÍË
ÏÓÏÂÌÚË ÓÚ Ò‚ÓÂÚÓ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ÌÂ ‰ÓÒÂ„‡.

ÌËÂ ‡Á·‡ı ÓÚ ÏÂÒÚÌË Î˛-
·ËÚÂÎË Ì‡ ·Ë‡Ú‡, ˜Â ıÓÎ‡Ì‰-
ÒÍËˇÚ ÔÂÏËÂ Ã‡Í –˛ÚÂ Â
ÔÓÓıÎ‡‰ËÎ Â‚ÓÔÂÈÒÍËˇ ÂÌ-
ÚÛÒË‡Á˙Ï Ì‡ „ÓÒÚÛ‚‡˘Ëˇ ‚
Í‡ÎÒÚ‚ÓÚÓ ÛÍ‡ËÌÒÍË Í‡Î,
ÌÓ Ì‡ ¯ÓÍÓÎ‡‰‡. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ,
ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ‚ËÁËÚ‡Ú‡ Ì‡
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96 години след подписването на
Ньойския договор, който осъди
българите в Западните покрайнини
на робство, сърбизация и емигра-
ция, и 12 години след разпадането
и на последното югославско фор-
мирование, откриваме подробнос-
ти, които ни ужасяват с неговата
юридическа несъстоятелност и без-
хаберието на българските прави-
телства да реагират правилно и
навременно след окончателното
разпадане на Югославия.

Оказа се, че Ньойският дого-
вор не е издържан в юридическо
отношение. Има нещо изключител-
но важно, което поставя под
съмнение основанието за неговото
влизане в сила. След последния
чл. 296 от Ньойския договор е
записано, че той подлежи на рати-

фикация. Ратификацията е усло-
вие, за да влезе договорът в сила,
и е записана като задължение:
“Този договор на френски, на анг-
лийски и на италиански език ще
бъде ратифициран.”

Проблемните текстове

В следващия абзац четем, че
депозирането на ратификацията
трябва да стане в Париж възможно
най-скоро: “Депозирането на рати-
фикационните документи ще се
извърши в Париж колкото е възмож-
но по-скоро.” Допуснато е и вербал-
но уведомяване на ратификациите.
Точно с този вербален процес е
станало възможно унищожаването

Ньойският договор
никога не е
ратифициран!

Няма съмнения, че България е ограбена,
въпреки че е подписала надлежно документа

Иван
НИКОЛОВ

на България от Антантата.
Задължителните условията за

ратификация са три. Свързани по-
между си със съюза “И” (на англий-
ски “AND”). Използването на “И”
показва, че и трите условия тряб-
ва да са безусловно изпълнени, за
да влезе в сила договорът!

Записано е следното: “Първият
вербален процес за депозирането
на ратификациите ще бъде изгот-
вен веднага, щом договорът бъде...”

Оттук нататък следват трите ус-
ловия за безусловна ратификация
на Ньойския договор:

“Ратифициран от България от
една страна...” Това задължително
условие е изпълнено. България е
ратифицирала Ньойския договор и
е представила ратификацията си в
писмен вид.

Логическият съюз “И”

прави следващото
условие задължително

“От три от основните съюзниче-
ски сили.” Основните съюзнически
сили са пет - САЩ, Англия, Фран-
ция, Италия и Япония. Изисква се
само три от тях да ратифицират
договора. Както всички знаем,
Съединените щати не са ратифици-
рали нито един от Версайските до-
говори. Това задължително усло-
вие е също изпълнено.

Логическият съюз “И” прави и
следващото условие задължител-
но: “асоциирани сили от други стра-
ни”. Асоциирани сили са всички
останали, в това число и Сръбско-
Хърватско-Словенската държава
(СрХСД). Това условие не е из-
пълнено. СрХСД никога не е просъ-
ществувала, защото Сръбско-
Хърватско-Словенското кралство
(СХСК) влиза в конфликт с Хърват-
ска и Словения по въпроса за

името на новата държава.
В допълнение, следващият текст

казва, че който не ратифицира До-
говора, той не влиза в сила само за
него: от датата на първия вербален
процес договорът ще влезе в сила
между високодоговарящите стра-
ни, които са го ратифицирали.

Няма никакво съмнение, който
не ратифицира Ньойския договор,
няма да получи нищо.

Републиканската структура
Сръбско-Хърватско-Словенската
държава (СрХСД) е образувана на
9 ноември 1918 г. с Женевската
декларация. България е задължена
по чл. 36 и 37 от Ньойския договор
да признае съществуването на ре-
публиканската структура и да пре-
даде Западните покрайнини точно
на нея. Поради конфликта на учре-
дителките на новата държава нико-
га не са правени избори за Голяма-
та Скупщина (Конституанта според
Женевската декларация) и държав-
но правителство. И съответно Ньой-
ският договор не е ратифициран от
тази държава, което е

условие за влизането
му в сила

Историята показва, че ратифи-
кацията би трябвало да се е слу-
чила до 9 август 1920 г., когато
Ньойският договор влиза в сила. А
до тази дата дори монархията, на
която са дадени Западните покрай-
нини - Сръбско-Хърватско-Словен-
ското кралство, е нямала Консти-
туция и не е правила избори за
Скупщина и правителство.

Кой и как е ратифицирал Ньой-
ския договор, без да са правени
избори, без Конституция, без да
съществува Народно събрание
(Скупщина), е все още загадка.

Няма съмнения, че България е
ограбена, въпреки че е подписала
надлежно Ньойския договор.

БГНЕС

Авторът е писател и
председател на Българския

културно-информационен
център в Босилеград

Снимки БГНЕС

Ще има ли
реванш?

Ще има ли
реванш?

Ще има ли
реванш?

Ще има ли
реванш?

Ще има ли
реванш?
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на Асоциацията за борба против

корупцията в България.

РАВНОСМЕТКАТА

Историята доказва, че СССР винаги
е бил обект на силен външен вражески
натиск от първия момент на своята
поява до самото му унищожение

Бам! Бам! Бам! ... Гърмят тапите на
бутилките шампанско. Тук-там и от ре-
номираната марка “Дон Периньон”.
Звънят кристалните чаши. Тост след тост
в чест на юбиляря.

А той - юбилярят, е едва на двадесет
и шест години. И като всяка рожба, по-
явила се след дълго, мъчително, пълно
с неизвестности очакване, е ненаглед-
но свидна на своите родители. И в емо-
ционален, и в материален аспект. По
официални признания на неговите
създатели зачеването, процесът на из-
носването, а и неговата драматична
поява на бял свят им струват повече от
3 000 милиарда долара. Щатски.

Двадесет и шестгодишният юбилей е
на реставрираната след 1989 г. ретро
обществено-политическа система в Из-
точна Европа - включително и в Бълга-
рия - както и в държавите от състава на
бившия Съветски съюз. Събитие, което в
терминологията на ливано-американ-
ския философ, специалист по проблеми-
те на неопределеността и познанието
Насим Никълъс Талеб се нарича “черен
лебед”. По своята същност той представ-
лява рядко или случайно събитие, което
е неочаквано и се отличава с три харак-
теристики: то е непредсказуемо, има ог-
ромно въздействие и може да бъде обяс-
нено със задна дата.

Несъмнено още от самото създаване
на Съветска Русия през 1917 г. ерозира-
нето на нейната държавност се
превърна в идея фикс за управляващия
елит на Съединените щати, както и на
други развити капиталистически държа-
ви. Идея фикс, но с напълно обективен
генезис. Евентуалното успешно същест-
вуване на една обществено-политичес-
ка формация, различна от капиталисти-
ческата, беше преценено като

жизнено опасно за нея

Ето защо съгласно одобрените от
тогавашния американски президент То-
мас Удроу Уилсън секретни “Комента-
ри” към неговите “14 пункта” относно
предлаганите условия за сключване на
мир, е била поставена цел образувана-
та единна държава Съветска Русия да
бъде разчленена. Например целият
Кавказ бил разглеждан като “част от
проблема на Турската империя”. Било
също така предложено на една от
държавите-победителки в Първата све-
товна война да бъде предоставен ман-
дат за управление на Средна Азия, на
основата на протекторат.

Паниката сред капиталистическата
класа от появата на Съветска Русия е
огромна. Известната деятелка на меж-
дународното работническо движение
Роза Люксембург още през 1918 г. за-
ключава: “В класата на богатите във
всички държави руската революция
събуди такъв парещ, конвулсивен страх,
такава ненавист към страшния призрак
на пролетарската диктатура, които мо-
гат да бъдат сравнени само с чувството
на парижката буржоазия по време на
юнското клане (кървавия терор против
парижките работници през юни 1848 г.

- бел. а.) и разгрома на Комуната”.
Страхът и ненавистта към победонос-
ния руски пролетариат отчетливо се
проявяват и в отнасящото се към същата
година изказване на лидера на британ-
ските консерватори Уинстън Чърчил:
“Хармонията между болшевизма и съвре-
менната цивилизация е невъзможно.
Затова новороденото трябва да бъде
удушено още в люлката”.

На 9 март 1918 г. в Мурманск е
извършен десант от първия въоръжен
английски отряд. На 1 август същата
година флотът на интервентите от Ан-
тантата се появява при Архангелск. Как-
то пише американският консул в града
до посланика на Съединените щати в
Русия Дейвид Роумънд Френсиз: “ ...
Целта е не просто окупация на Архан-
гелск, а движение във вътрешните части
на Русия ...”. После въоръжената интер-
венция се разпростира също и в Зад-
кавказието и Средна Азия.

Но с разгрома на агресорите срещу
Съветска Русия и евакуацията през ап-
рил 1920 г. на американските и другите
чуждестранни войски от Сибир и Да-
лечния изток подривната операция - в
една или друга форма - срещу първата
в света държава, поела по некапитали-
стически път на развитие, не престават.
Всъщност съюзниците от Антантата ор-
ганизират на три пъти агресии срещу
Съветска Русия. Отделно са враждебни-
те действия на Япония.

Преживял период на сравнително
затишие по време на Втората световна
война поради форсмажорната необхо-
димост от създаването на обща със
СССР антихитлеристка коалиция, скоро
след капитулациите на Италия, Герма-
ния и Япония, курсът на конфронтация
спрямо т. нар. социалистически лагер
достига нови, по-високи нива на интен-
зивност в периода на Студената война.

Историята доказва, че СССР винаги
е бил обект на силен външен, вражески
натиск от първия момент на своята по-
ява до самото му унищожение. По време
и на двата мандата на Роналд Рейгън
като американски президент този дест-
руктивен спрямо СССР натиск беше
силно активизиран. В книгата си “Побе-
дата - тайната стратегия на администра-
цията на Рейгън за ускоряване на про-
цеса за разрушаване на Съветския
съюз” (1994 г.) Питър Швайцер подроб-
но описва предприетите

активни мероприятия

Ето някои от тях:
1. Широка подкрепа на антисоциали-

стическото движение “Солидарност” в
Полша.

2. Активна поддръжка на контраре-
волюционните въоръжени сили в Афга-
нистан.

3. Опит за източване на валутния и

златния резерв на СССР чрез изкуст-
вено спекулативно намаляване под
диктат на цените на нефта на между-
народния пазар. При редуцирани
постъпления от валута при намалени
цени на нефта и природния газ на
международния пазар, за да посрещ-
не плащанията си за необходимите
му вносни стоки СССР ще бъде при-
нуден да посегне на своите резерви
от валута и злато.

4. Ограничаване чрез всестранен
натиск на достъпа на съветските пред-
приятия до западните технологии.

5. Организиране и осъществяване на
чисто диверсионни сделки - пример:
ударът по някои от съветските предпри-
ятия чрез продажба на дефектни ком-
пютри и чипове, ненадеждно оборуд-
ване и други фалшификати.

6. Въвличане на СССР в нова “спи-
рала” на надпреварата във въоръжа-
ването с цел допълнително изтощава-
не на икономиката на страната и
създаване на напрежение сред насе-
лението от последвалите в резултат
на това дефицити.

Например за реализиране на актив-
ната антисъветската политика на САЩ
през декември 1981 г. е установено
ембарго върху продажбите на оборуд-
ване за газовата и петролната проми-
шленост на СССР. Чрез тази мярка
САЩ преследваха - и още продължа-
ват активните си действия в тази насо-
ка - и една своя дългосрочна стратеги-
ческа цел, свързана с “перспективното”
откъсване на западноевропейските
държави от намиращите се най-близо
до тях в географско отношение газови
и петролни находища, разположени на
територията на тогавашния Съветски
съюз. През юни 1982 г. въпросните санк-
ции бяха допълнително разширени и
вече обхващаха всички филиали на
корпорациите на САЩ в чужбина, как-
то и всички фирми по света, ползващи
лицензи на същите корпорации.

Макар и да е активен и всеобхватен,

външнополитическият
натиск

срещу СССР през осемдесетте години
вече носи у себе си и голяма доза инер-
циалност. Това обстоятелство е поро-
дено от факта, че когато Роналд Рейгън
влиза през януари 1981 г. в Белия дом
като президент, СССР има вече 64-го-
дишна история на своето съществува-
не. И не е имало и миг след окончател-
ното разгромяване на контрареволюци-
ята на 25 октомври 1922 г., когато са-
мото съществуване на социалистичес-
ката обществено-политическа система
да е било поставено под въпрос. Ето
защо кризисните процеси в Съветския
съюз, започнали с провъзгласяването
от Михаил Горбачов на т. нар. перест-

ройка и довели до разпадането на фе-
деративната държава, обявено формал-
но на 31 декември 1991 г., бяха истин-
ска изненада дори за експертите в
Централното разузнавателно управле-
ние на САЩ.

Коя е причината всички до един
без изключение западни “съветолози”
и “кремлинолози” да не са могли да
предвидят дори хипотетичната веро-
ятност за тази трансформация на об-
ществено-политическата система,
също и на “Най-голямата трагедия на
ХХ век”, както един от последните
министър-председатели на Съветския
съюз Николай Рижков квалифицира
разпадането на федеративното уст-
ройство на държавата.

Съществуват многобройни виждания
за причините и факторите, довели до
този исторически катаклизъм. В своя
труд “Необяснимият крах - Съветският
съюз, натискът на пазара и на конку-
ренцията” Фред Холидей заключава:
“Необходимо е обяснение как една
толкова мощна международна система
и общност от държави можа да рухне
без наличие на общоприети външни
форми на пряка заплаха.

Тя не беше разорена във война, нито
пък беше изправена пред някакви
съдбоносни политически предизвика-
телства отдолу - с изключение може би
на развоя на събитията в Полша, но тя
оставаше частен и в общи линии изо-
лиран случай...

Независимо от многото проблеми от
икономически и социален характер,
тази система не беше показала с
нищо, че е неспособна да задоволява
основните интереси и потребности на
гражданите си. Поради това тя факти-
чески нито рухна, нито се разпадна в
общоприетия смисъл на тези понятия.

Тогава какво се случи в действител-
ност?

Трагичното развитие на нещата
беше по-скоро резултат от действията
на ръководството на най-мощната стра-
на в социалистическата общност - то
чисто и просто реши да поведе държа-
вата и системата като цяло по път, ко-
ренно различен от дотогавашния. Това
не стана нито поради нежеланието на
населението да бъде управлявано по
предишния начин, нито пък вследствие
на някаква явна невъзможност на уп-
равляващите “да продължават да уп-
равляват постарому” (както гласи и из-
вестното Лениново определение на ре-
волюционна криза)”.

Логично на пръв план се появява

проблемът с поведението

на т. нар. управленски елити. Според
социологически изключително точния
израз на Израел Адам Шамир в много
съдържателната му книга “Американо-
израелският тероризъм. Кой заповядва
какво да се говори по света”, именно те
- “елитите” - са онези, които в съдбонос-
ни за страните си, а и за света моменти,
“обикновено изоставят народите си и
преди всичко бедните - на произвола на
съдбата, като преди това задължително
обират държавната хазна”.

Ето защо във всичките ми публика-
ции, анализиращи т. нар. преход в
България след 10 ноември 1989 г., ду-
мата “елит” съм изписвал или в кавич-
ки, или съм я допълвал с обяснението,
че това е всъщност псевдоелит. Поне-
же терминът “елит” - без кавички, неот-
менно съдържа в себе си цял комплекс
от личностни характеристики. Които се
изявяват в изградената морално-ценно-
стна система на този елит, легитимира-
ща се чрез неговите действия при осъ-
ществяването на държавното управле-
ние, както и при останалите изяви на
членовете на елита в обществено-по-
литическия живот.

“Елит”, който позорно дезертира от
тези свои задължения, воден от стре-
межите си към удовлетворяване на сво-
ите лични интереси, които “елитът” не
само превръща в доминираща нагласа,
но и заради които “елитът” запокитва в
девета глуха интереса на останалите
си сънародници, се нарича “олигархия”.
Каквато е понастоящем ситуацията в
България.

Каква е равносметката? Истинската
демокрация е нереализуема без меха-
низъм за непрекъснат във времето и
всеобхватен контрол от страна на суве-
рена върху индивидите, на които е де-
легирал властови пълномощия.
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ВАСИЛ ПЕТРОВ В ШУМЕН С
КОНЦЕРТ „СИНАТРА И ГЕРШУИН” кратки

Марио Хосен и
„Камерата Орфика”
свирят творби на
Бах и Моцарт

Концерт “Бах и Моцарт” на
“Камерата Орфика” при НБУ и
Марио Хосен ще се състои днес
от 19 ч. в зала 6 на Националния
дворец на културата. Това е
поредното събитие, което се ор-
ганизира в сътрудничество меж-
ду Нов български университет и
двореца, след успешната пореди-
ца от класически концерти, про-
веждащи се традиционно в зала
6. Този път солисти ще бъдат и
Марио Карбота - флейта, (Ита-
лия) и Атанас Атанасов - чемба-
ло. А богатата програма включва
произведения на Бах и Моцарт.

Литературна
среща, посветена
на Пеню Пенев

Литературна среща, посвете-
на на живота и творчеството на
талантливия български поет
Пеню Пенев, ще се състои на
2 декември, сряда, от 16.30 ч. в
салона на руския информационен
център в столицата, ул. “Никола
Мирчев” 35. Ще бъдат представе-
ни и двете нови книги със споме-
ни - “Живата поезия” от проф.
д-р Колю Ст. Колев и “Младостта
на поета” от Димо Тодоров, изда-
дени по повод 85-годишнината от
рождението на поета.

Студенти четат
поезия по случай
8 декември

Голямо поетическо четене по
случай 8 декември с участието на
поети студенти с книги и без
книги (но с награди) ще се състои
на 2 декември от 18 ч. във филиал
“Студентски” на Столичната биб-
лиотека в Студентския град, бл.5,
до стол 17 на МГУ. Участват Анна
Лазарова, Антонина Георгиева,
Ася Александрова, Боряна Нейко-
ва, Боян Захов, Валентин Славеев,
Георги Гаврилов, Елена Ташева,
Ирен Петрова, Ренета Бакалова,
Селена Йорданова, Стефан Гонча-
ров, Стефани Гончарова, Теодора
Лалова, Христо Мухтанов. Водещ
ще бъде Петър Чухов (вечен сту-
дент). След официалната част ще
има Open Mike - там могат да
четат и всички останали поети
студенти, които имат желание,
като предварително се запишат.
Входът е свободен.

Революция
с „Ателие 313”

“Ателие 313” съвместно с
НАТФИЗ “Кр. Сарафов” предста-
вят на 3 декември от 19 ч. в
салона на Учебния куклен театър
(Б24), ул. “Стефан Караджа” 20,
ет. 2, “Революция” - театър на
материала и обекта. Режисьор е
Петър Пашов младши. Участват
Даниела Тенева, Цветелина Ни-
колова, Петромил Денев, Цвети
Пеняшки, Даниел Русев. Спек-
такълът е осъществен с финан-
совата подкрепа на Министер-
ството на културата.

Ñâåòîâíè øåäüîâðè ùå
îãëàñÿò Ñîôèéñêàòà îïåðà

Благотворителна галавечер
ще се състои на 10 декември,
част от средствата
ще бъдат предоставени
на „Българската Коледа”

Лучано ди Мартино ще дирижира
благотворителния концерт

търговска и индустриална
камара, в сътрудничество
със Софийската опера и
балет и асоциация “Тициа-
но”, с подкрепата на Марко
Контичели, посланик на
Италия, и Ксавие Лапер дьо
Кабан, посланик на Фран-
ция, както и на Италианския
културен институт и Френ-
ския институт в България,

научи ДУМА от Красимир
Иванов. Събитието ще се
проведе под патронажа на
президента на България, а
част от средствата ще бъдат
предоставени на благотво-
рителаната инициатива
“Българската Коледа”.

“Masterpiece of World
Opera” продължава традици-
ята от миналата година, но
води началото си от други
големи културни и артистич-
ни събития, реализирани от
Италианската търговска ка-
мара в България през изми-
налите десет години, дали
повод за изява на италиан-
ската общност в България.
Италианската търговска ка-
мара в България и Френско-
българската търговска и ин-
дустриална камара ще събе-
рат на едно място българ-
ски и чуждестранни пред-
приемачи, дипломати, инте-
лектуалци, столичани и гос-

ти на София и ще им подне-
сат подбрани шедьоври на
световната опера от итали-
ански и френски автори,
изпълнени от български
оперни певци със световни
успехи - Мариана Панова
(сопран), Даниела Дякова
(мецосопран), Иван Момиров
(тенор), Атанас Младенов
(баритон), оркестър и хор на
Софийската опера и балет.

Под диригентската палка
на маестро Лучано ди Мар-
тино публиката ще чуе арии
от оперите “Травиата”,
“Аида”, “Риголето” и “Труба-
дур” от Джузепе Верди,
“Кармен” от Жорж Бизе,
“Фауст” от Шарл Гуно, “Сам-
сон и Далила” от Камий Сен-
Санс, “Адриана Лекуврьор”
от Франческо Чилеа, “Ту-
рандот” от Джакомо Пучини,
както и песни на Едит Пиаф,
Кардило, Е. ди Капуа и др.

ВВторото издание на
предколедния благотвори-
телен концерт с шедьоври на
световната опера “Master-
piece of World Opera” ще се
състои на 10 декември от
19 ч. в Софийската опера и
балет. Организатори на кон-
церта са Италианската
търговска камара в България
и Френско-българската

“Да се завърнеш в бащината къща...” - това
небезизвестно заглавие на стихотворение на
Димчо Дебелянов неизбежно изниква в съзна-
нието, когато талантливият Матей Матеев из-
бира за поредната си самостоятелна изложба,
която е и юбилейна за твореца, залите на ХГ -
Кюстендил. И това не е никак случайно - имен-
но бащината му къща някога гордо се е изви-
сявала на мястото, където впоследствие е пост-
роена Художествената галерия “Владимир Ди-
митров - Майстора”. За да обедини творческите
си търсения, наричаният от приятелите си Ма-
тейката се спира на заглавието “Вкъщи”.

И, да, той наистина индиректно ще се
завърне “у дома” днес от 17.30 ч., когато ще
бъде открита очакваната с нетърпение не само
от неговите приятели изложба живопис. Като
своеобразен подарък за ценителите на съвре-
менното изкуство художникът с поетична душа
ще зарадва присъстващите и с представянето
на поредната своя стихосбирка “Да/Ад”, илюс-
трирана и написана на ръка от самия него.
Творецът е подготвил и два филма, в които
споделя своите размисли за някои чисто чо-
вешки чувства, емоции и състояния.

Матей Матеев
се завръща
вкъщи с изложба

Портрет на опер-
ната прима Нели
Божкова иска да
дари художникът Ва-
лентин Карапетров
на родния й град
Добрич. Творецът по-
знава отблизо гласа
и сценичното присъ-
ствие на изпълнител-
ката, понеже е рабо-
тил като реквизитор в
берлинската “Коми-
ше опер” в началото
на 80-те години.

“Портретувам я в

Даряват портрет на Нели
Божкова на родния й Добрич

една от ролите й -
Аида, а и тя би се
съгласила с това мое
решение, тъй като
пеенето за нея беше
страстният смисъл на
живота й”, отбелязва
в нарочно писмо жи-
веещият в Германия
художник. Създаден
от него образ на та-
лантливата певица
ще достигне и до
Виенската опера, за
да напомня за музи-
калното й съвършен-
ство. Карапетров по-
сочва, че остава

сърдечен почитател
на Нели, удостоената
с титлата камерзен-
герин на Виенската
щатсопера.

Желанието на ху-
дожника, който е
имал пряка ангажи-
раност в “Комише
опер” по декор на
постановките от
Офенбах и Верди с
участието на Нели
Божкова, е портретът
й да намери място в
огледалната зала на
Добрич, която носи
нейното име.

Министерството на култу-
рата ще удостои прочутия ис-
пански оперен певец Хосе
Карерас с най-престижното
си отличие - почетен знак
“Златен век” - звезда с
огърлие, по време на про-
щалния му концерт на 3 де-
кември в зала 1 на НДК. Зна-
менитият тенор ще получи и
почетна грамота за постигна-
ти изключително високи твор-
чески резултати и големи
заслуги за развитието и по-
пуляризирането на културата
и изкуството.

На сцената в зала 1 на
НДК на Карерас ще партни-
ра, както ДУМА писа, ор-
кестърът на Любка Биаджони
“София симфоникс”, съставен
от изявени български инстру-
менталисти. Освен тях ще из-
лязат диригентът Давид Хи-
менес и сопраното от Болшой
театър Анна Аглатова. Ще
прозвучат произведения от
Йохан Щраус, Джузепе Вер-
ди, Дмитрий Шостакович,
Ерик Сати, Едвард Григ и др.

Дана РУСЕВА

„Златен век” за Хосе Карерас
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Програмата на 11-ите “Дни
на предизвикателствата” е
вече ясна: цели 3 дни, посве-
тени на спортовете сред при-
родата и нейното опазване -
от 10 до 22 ч. всеки ден, съоб-
щават организаторите от ма-
газини “Стената” и списание
“360°”. Дневната програма
завършва към 17 ч., входът е
свободен. В обширното прост-
ранство на зала 3 на НДК е
оформена зона за изложение,
в която посетителите ще могат
да се запознаят с производи-
тели и вносители на спортна
екипировка, технологични и
медицински, органични козме-
тични и хранителни продукти.

Приключенски настроените
ще могат да се включат в из-
питания в стил Treasure Hunt с
изкушаващи награди. За запа-
лените планинари всеки ден е
предвиден практически курс
по първа помощ в екстремни
условия. Увлечените по пла-

Премиерни прожекции, изложение,
игри, дискусии, конференция
за климата, тематични ателиета
са включени в програмата

Легендарният британски катерач Бен
Муун е специален гост на събитието

нинското бягане, което тази
година е акцент на фестивала,
ще могат да се срещнат в ин-
тересна дискусия с две голе-
ми звезди на този все по-акту-
ален спорт - топ бегача от
Франция Жулиен Шорие и
родната гордост Кирил Нико-
лов-Дизела. Катерачите ще
имат за свой специален събе-
седник британската легенда

Бен Муун.
Във фокуса на Дните по

традиция са и национални, и
глобални каузи, свързани с
климатичните промени, окол-
ната среда, интереса към от-
говорния начин на живот и ус-
тойчива природна и градска

среда. Ще се проведе и обу-
чение за разделяне на от-
падъците и градско компости-
ране. В центъра на внимание-
то ще бъде конференцията
“Измененията на климата -
предизвикателствата пред
българската природа и ту-
ризъм” (3 декември).

Всеки ден след 18 ч. за-
почва вечерната програма.

Тридневни билети за нея са
налични на цена от 17 лв. в
магазини “Стената” и 20 лв. от
мрежата на Ticketlogic.bg и
Билетния център на НДК. В
рамките на дните на входа на
зала 3 на НДК, ще могат да
бъдат купени срещу 23 лв. -

тридневен, и 10 лв. еднодне-
вен билет.

Вечерната програма е на-
ситена с прожекции и презен-
тации на заслужили родни и
международни атлети и при-
ключенци, представящи в ув-
лекателен разказ пътешествия

до далечни дестинации, изка-
чени върхове, рекордни пости-
жения в различни дисциплини
през годината.

Организатори на събитие-
то са магазини “Стената”, спи-
сание “360°”, “Одисея-Ин” и
“ЗигЗаг холидейз”.

Мариус прегръща Достоевски извън времето и пространството

Народният артист на СССР Елдар Рязанов на-
пусна този свят на 88-годишна възраст, съобщи
ТАСС. Причина за смъртта на световноизвестния
режисьор е остра сърдечна недостатъчност. По-
клонението ще се състои на 3 декември в Централ-
ния дом на литераторите в Москва, след което ре-
жисьорът ще бъде погребан в Новодевичето гро-
бище. Елдар Рязанов бе хоспитализиран на
21 ноември, като преди това два пъти бе приеман
за лечение през септември и октомври.

Елдар Рязанов е роден на 18 ноември 1927 г. в
Куйбишев (дн. Самара), Русия. Завършва с отличие
филмова режисура в Института по кинематография
(ВГИК) през 1950 г. Снима документални филми до
1955 г., когато започва работа в “Мосфилм”, тогава
под ръководството на Иван Пириев, който продуцира
първия му игрален филм “Карнавална нощ” (1956),
звезден миг за кариерата на актрисата Людмила
Гурченко с рекорден успех в разпространението.
Ранните комедии на Рязанов “Момиче без адрес”
(1957), “Хусарска балада” (1962), “Дайте на тъжния

вече с моноспектаклите, с които пълни
залите - “Сънят на смешния човек” по
Достоевски и “Юбилей” по Чехов. По
нежен и строг начин Куркински преот-
крива текста на Достоевски.

Независимата филмова продукция е
режисирана, заснета и продуцирана от
Стефан Ненков. Без познаване на ро-
мана е трудно да се вникне във филма.
През май 1878 г. тригодишният син на

Достоевски Альоша умира от епилеп-
сия, състояние, наследено от баща му.
Скръбта на родителя е пронизала ця-
лата творба. Достоевски дава името
Альоша на героя си, който създава като
носител на качества, към които той
самият се стреми. Във филма драма-
тизмът е прекрасно изигран. Усещане-
то, което оставя у зрителите е призив
да отворим сетивата си за проникнове-
нията на духа, благодарност към Земя-
та и Бог. Лайтмотивът, който се про-
крадва, е, че не сме тук, за да страдаме
вечно, а за да намерим пътя към ра-
достта и свързаността... Достоевски е
на прага между живота и смъртта. На
моменти зрителят ридае, на моменти
чувства спокойствие, сякаш е в църква.

Както винаги, Мариус се раздава
докрай. Актьорът първо чете историята
- персонажите, чете с един глас, който
търси, търси истината. Това е неговата
молитва да разбере какво пише ав-
торът. Това е той, в първо лице с ак-
тьорски нюанси, които се появяват при
изчитането, на един дъх, в един дубъл.
След това търси образите в изиграва-
нето, когато е заснемано изпълнение-
то на различните персонажи. Снимач-
ният екип е улавял характеристики,
визия, движение, енергийно излъчване
на лицето и тялото пред камерата.
Жанрът на филма се оформя по време

на самото му заснемане.
Незабравима си остава постановка-

та “Братя Карамазови” под режисурата
на Стоян Радев в Народния театър през
2005 г. Не по-малка по значение е и
програма “Достоевски” на Театрална
работилница “Сфумато”, която започна
през 2002 г., а през 2003-а първата част
на проекта “Альоша” е представена на
фестивала в Нанси.

Филмът е разтърсващ, емоционално
въздействащ, потапя ни в друг свят, в
друго измерение. Фонът, на който са
пресъздадени събитията, начинът, по
който Мариус преминава през текста на
“Братя Карамазови”, смелостта да изи-
грае всички роли. Режисьорът използва
впечатляващи детайли - облаци, прели-
ващи в облюпен таван (напомня на Тар-
ковски), мравки, море, манастир, вине-
но-кърваво небе, образи, символи, про-
светка и още, и още.

Всичко това няма как да ни остави
равнодушни. Подложени сме на множе-
ство изпитания. Но молитвите биват чути.
Мариус посети душите ни...

Снимка ФЕЙСБУК

Десислава ТОМОВА

Филмът ще бъде представен на
10 декември от 19 и 20.30 ч. в кино

“Лъки” в Пловдив, на 11 декември
от 19 и 20.30 ч. в ДТ “Адриана

Будевска” в Бургас и на 13 декември
от 19 ч. в зала 1 на ФКЦ във Варна

Елдар Рязанов направи живота по-весел и духовен
IN MEMORIAM

книга” (1963) провокират културния фронт в онези
години. “Човек от никъде” (1961) е атакуван от цензу-
рата, независимо от блестящото изпълнение на ак-
тьорите Сергей Юрски и Анатолий Папанов. “Пази се
от автомобил” (1966) е най-популярната му комедия
със забележителен актьорски състав - Инокентий Смок-
туновски, Олег Ефремов, Анатолий Папанов, Евгений
Евстигнеев, Андрей Миронов, Олга Аросева, Донатас
Банионис. “Зиг-заг” с Евгений Леонов в главната роля
разказва топла история за живота на обикновените
хора. “Старци-разбойници” с Юрий Никулин, Андрей
Миронов и Евгений Евстигнеев е криминална пародия.
Изключително популярният телевизионен филм “Иро-
ния на съдбата” (1975), който се превръща в хит през
70-те години на ХХ век, и до днес е излъчван и гледан
с голям интерес. Две години по-късно Рязанов режи-
сира друг хит - “Служебен роман” (1977), където Анд-
рей Мяхков и Алиса Фрейндлих създават незабравим
актьорски дует. Рязанов пише сценария и режисира
“Гараж” (1979) - силна сатира на стагнацията и липса-
та на цивилизованост в гражданското общество в края

на 70-те. С лек отстъп от комедията създава романса
“Гара за двама” (1982), който и днес вълнува с топло-
тата и откровеността на героите и всеотдайните роли
на Людмила Гурченко и Олег Басилашвили. “Жесток
романс” е екранната адптация на литературата на
Александър Островски в една история от ХIХ век,
заснета по течението на Волга.

Любимец на публиката, Елдар Рязанов печели
признание и награди на съветски, руски и междуна-
родни фестивали. И в напреднала възраст продължа-
ва да снима, през 2006 г. създава “Андерсен. Фанта-
зия на тема”. Във всичките си филми режисьорът
Рязанов се явява и като актьор (както Алфред Хич-
кок), понякога дори за секунди, но задължително.

Снимка © ИТАР�ТАСС/Михаил Фомичев

Н“Някой посети душата ми” по “Братя
Карамазови” на Достоевски с Мариус
Куркински в главната роля, представен
премиерно в НДК, е филм с дълбок
смисъл и значение. Поставя изключи-
телно сериозни въпроси за славата на
нашия Господ, за оскъдицата на добри-
те ни дела в земния живот и надеждата
за спасение. Премиерата идва в най-
подходящото време за това - дните на
Рождественския пост. Публиката разпо-
знава големия актьор и го обича най-
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Полицай спира кола, управля-
вана от куче.

- Вие сте луд! Защо сте дали
на животното да шофира? - казва
полицаят на спътника на кучето.

- Че да не би да е мое? Аз съм
на автостоп!

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ,
космонавт
БИСЕРКА БЕНИШЕВА, извънреден
и пълномощен посланик
на България в Унгария
ДИЧО ХРИСТОВ, музикант
ДОБРИНКА СТАНКОВА, актриса
МАРИЯ ИЛИЕВА, поп изпълнителка
ТОНЧО ТОНЧЕВ, боксьор
ХРИСТО НЕНОВ-ДЖЕРИ,
кинопродуцент
ЦВЕТАНА ГЪЛЪБОВА, актриса
ЯНКО РУСЕВ, шампион
по вдигане на тежести

ДЕНИСЛАВ ТРАНДЕВ-DEFF ОБЛИЧА
И 13 МЪЖЕ СПОРЕД ЗОДИИТЕ ИМ

1
Пророк Наум. Св. Филарет Мило-

стиви
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лед много хитови дуети с Део, Иг-
рата, Рафи, Майкъл Флеминг-
Lexus италианецът Лео пуска са-
мостоятелна песен, в която раз-
крива живота си. Парчето “При-

ятел” има не само изненадващо раз-
лично звучене и тематика, но е и
откровен разказ за миналото на Би-
анки в родината му, за неговите най-
трудни моменти и за онези, с които
не се гордее.

“Винаги съм казвал, че животът ми
преди е много различен от живота
ми сега. Бях много по-луд, участвах в
банди. Всичко, което го има в клипа,
съм го правил, за съжаление: бил съм
се по дискотеки и стадиони, участвал
съм в кражби, дружал съм с всякакви
хора. Така живях от 14 до 24 години”,
разказва самият Лео.

Италианецът не крие, че е влизал
и в ареста. “На 10 март 1992 г. Бях
точно на 18 години и 1 ден. Отпраз-
нувах пълнолетието си с приятели и
се напихме. Сбихме се с двама пат-
рулни полицаи. Успях да избягам, но
полицията дойде сутринта вкъщи и ме
арестува. Пуснаха ме след 20 часа в
ареста, а след седмица ме съдиха по
бързата процедура. За щастие, съдий-
ката ме погледна и ми каза: “Няма да
ти провалям целия живот, ще напи-
ша, че си направил тази глупост, два
дни преди да станеш на 18.” Като

Лео Бианки разкри
живота си в песен

С

Парчето „Приятел” съдържа своеобразно послание, че
хората може да бъдат щастливи, без да правят глупости

видях как майка ми плаче, реших да
спра с големите глупости”, признава
Лео.

Напълно скъсва с този си живот
на 24, когато част от приятелите му
са арестувани, а двама умират от
свръхдоза. Отнема му близо 2 години,
за да напише “Приятел”. Самият Лео
разказва, че го прави, защото иска
да покаже, че съществуват и други
начини да си щастлив и той ги е от-
крил: има семейство, деца и бизнес,
който дава хляб на 65 българи.

Идеята за клипа е изцяло на Лео,
който лично прави кастинг за децата,
които участват, за да приличат мак-
симално на приятелите му. Снимките
са направени в 132 СОУ “Ваня Вой-
нова”. Режисьор е Радостин Съ-
бев-Шошо, а за адаптирането на тек-
ста към концепцията отново получава
безценната подкрепа на бате Пешо.

Първите, които чуват песента, са
най-добрите приятели на Лео в Ита-
лия, а частната премиера се състояла
на 30 октомври - на рождения ден на
синовете на Бианки - Николо и Матия.
“Един от хората, за които е клипът, се
разплака, а другите много ме прегръ-
щаха”, сподели Лео. Той държи всич-
ки да знаят, че нарочно е сложил ис-
тинските снимки на приятелите си в
края на видеото и дори е татуирал
имената им върху себе си.

Традиционен за първия ме-
сец на зимата концерт подготвят
музикантите от “D2” на 3 декем-
ври, когато ще излязат на сце-
ната на “Терминал 1” (София, ул.
“Ангел Кънчев” 1). Вратите на
клуба ще бъдат отворени в 21 ч.,
а шоуто ще открие “Panic
Station”. Най-силната млада гру-
па в Пловдив има натрупан кон-
цертен опит и съвсем заслужено
2015-а им донесе и първо място
в конкурса на “D2” - “Голямо
междучасие”.

Сетлистът на проявата се
подрежда старателно, като
енергията на шоуто ще
поддържат хитовете от послед-
ните два албума на Митко
Кърнев и компания - “6” и “Фе-

Ново изследване на учени от универ-
ситета на Кънектикът в Сторс и универси-
тета на Северна Каролина в Грийнсбъро
разкрива, че маймуните бонобо (Pan
paniscus) могат да възпроизвеждат рит-
ми, без да са минали каквато и да било
предварителна тренировка.

Барабанчик влязъл в заграждението
на бонобо в зоопарк във Флорида и за-
почнал да свири. Женска на име Куни и
други маймуни се възползвали от присъ-
ствието му в заграждението и за всеки
свой удар по мембраната на барабана
получили възнаграждение. Куни, която се
оказала по-малко боязлива в сравнение с
другите бонобо, била избрана, за да уча-
ства в експериментите. В рамките на
първия барабанчикът поддържал опреде-
лен ритъм, като си служел с метроном,
който чувал в слушалките си. Куни обаче
не чувала метронома. Когато на свой ред
започнала да удря по мембраната на ба-
рабана, барабанчикът спрял.

Учените установили, че Куни нанася-
ла 270 удара в минута - темпо, значител-
но по-бързо в сравнение с онова, което
поддържат децата. Още по-интригуващо
е, че темпото й било повлияно от това на
барабанчика през 64 на сто от времето.
В рамките на втория експеримент човекът
продължил да свири, когато Куни се при-
съединила към него. Учените установили
синхронизация през 54 на сто от времето.

Това приспособяване на бонобо раз-
крива способността им да се координират
със събратята си.

КРИС БРАУН ЩЕ ДАРИ
ПО ДОЛАР ОТ „РОЙЪЛТИ”

Ирландската певица Шиниъд О‘Конър съобщи в
публикация във фейсбук, че на 48-годишна възраст
е решила да сложи край на живота си, пише TMZ.
Изпълнителката сподели в нета, че се е регистри-
рала под измислено име в хотел и е взела смърто-
носна доза лекарства. За самоубийството звездата
обвинява семейството си. Според нея роднините й,
както мъжът и децата й, са показали “ужасяваща
жестокост” и са извършили “кошмарна поредица от
предателства” към нея.

“Взех смъртоносна доза. Няма друг начин да
постигна уважение. Плаках в продължение на сед-
мици. А те ми отговаряха
да вървя на... Моето семей-
ство не ме цени”, написа
още О`Конър.

По-късно сайтът TMZ
съобщи, че полицията е
успяла да открие певицата
жива и без опасност за
здравето й някъде в
Дъблин и да я предаде за
по-нататъшно наблюдение на медиците. Порталът
не уточнява дали О‘Конър наистина се е опитала да
сложи край на живота си.

Шиниъд отмени лятното си турне през юли т.г.
заради заболяване, но характерът му не се уточня-
ва. Певицата има над 10 албума и 30 сингъла, при-
помня Лента.ру. Световна известност получава с
изпълнението на кавър на песента на Принс
“Nothing Compares 2 U”. За албума “I Do Not Want
What I Haven`t Got” О`Конър получи “Грами” през
1991 г. Омъжва се 4 пъти, има 4 деца.

зпълнителят Крис Браун ще дари
по 1 долар от всеки продаден диск
от новия си албум, който носи
името на малката му дъщеря
“Ройълти”. Средствата ще отидат за
“Miracle Network Hospitals” - орга-
низация, която помага на детски
болници и се занимава с изследва-
не и лечение на заболявания и

Шиниъд О‘Конър обяви
самоубийството си

И
състояния, засягащи деца.
“Празниците са за това - да пра-
вим добро!”, написа изпълнителят
в инстаграм. В социалната мрежа
Крис Браун обяви, че тази Коледа
ще застане именно зад каузата в
помощ на детските болници.
Музикантът ще пусне албума си
на 18 декември.

никс”. Бандата ще представи на
живо ексклузивно и най-новите
си все още неиздавани песни.
Специални музикални гости на
сцената ще са Ивайло (Noisy)
Цветков, Bobo, LaTiDa и бийтбок-
серът Red One.

Това ще бъде ударно рок
шоу, което ще обобщи много ин-
тензивна и успешна за “D2” го-
дина, през която групата създа-
де поредния си хит - песента
“Заедно” feat. Bobo и Лора Кара-
джова, последвана от паметно-
то лятно турне по Черноморието
“В ритъма на лятото 2015”.

Билети за концерта се про-
дават по 12 лв. в мрежата на
Eventim и на касите на НДК. На
място цената ще е 15 лв.
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сестра на ласките. Обичаше
звездите, сам стана звезда, но
никога не излезе от своята зем-
на орбита. Мразеше залезите, а
в залеза си стана най-обаяте-
лен. Жаден човек беше - като
земята. Утолеше ли жаждата си
- търсеше слънцето. Братана
беше щедър раздавач на чувст-
ва и влюбен търсач на светлина.

Бях десетгодишен. С Иван
Братанов се запознах на
пясъчната кариера между По-
повските села Гагово и Кардам.
Беше около осемнадесетгоди-
шен и страшно мъжествен. Над
нас синееше лятно небе, под
нас тъмнееше пясъчна яма.
Шумът на зелената царевица
приличаше на плисъка на речни
вълни. Когато пиеше вода, Бра-
тана гледаше небето. Изправе-
ше ли се - оглеждаше царевич-
ната гора. На обяд се провикна:

- Коле, я да наберем и изпе-
чем мисир. Когато пуща мляко,
е най-сладък. Това лято Братана
ме научи да вадя пясък, да ям
крадена печена царевица, да пия
вода от бардучето и да гледам
небето. Помогна ми да усетя
вкуса на спечеления залък.

  
След Девети септември 1944

г. Иван Братанов ми беше учи-
тел в Поповска-
та гимназия.
Учеше ни да
спортуваме, за
да бъдем цял
живот връстни-
ци на младост-
та. Шегуваше се
със слаботелес-
ните ученици:

- Как ще се
явите на срещи
такива хилави. В
любовната сре-
ща човек тряб-
ва да е красив!

Един път, в
мазето на нова-
та гимназия опи-
тахме и плесни-
цата му. За мен
тя стана добър настойник за цял
живот. Така и не можах да се
науча да пуша. Останах си пу-
шач-любител.

  
Театралното представление

“Житата цъфтят” покори хората
от Поповския край. Братана
стана любимец на публиката.
На сцената ръцете му трепере-
ха, очите му горяха от напре-
жение. Най-интересен обаче,
беше гласът му - ту се извися-
ваше, ту преминаваше в ше-
пот или съвсем се изгубваше.
На сцената, както и в живота,
той обичаше силно и силно
мразеше. Негови колеги раз-
казваха чудновати случки - в
някои моменти на дадено пред-
ставление просто се страхува-
ли от очите му - поразявали ги.

В нашия край се бе родил

истински талант.
Навремето в Попово се про-

веждаха периодично землячес-
ки срещи с културни дейци от
цялата страна.

Летният театър в градчето
се препълваше.

Настанявахме се на естра-
дата, домакините ни представя-
ха, поетите четяха стихове, ар-
тистите изпълняваха произве-
дения, певците пееха, музикан-
тите свиреха... При една от тези
срещи настъпи тишина. След
това публиката започна да скан-
дира и да призовава Иван Бра-
танов да се появи на сцената.

- Ха, сега де, втасах я. Как-
во да им кажа? - завайка се
Братана.

- Абе, измисли нещо от фил-
мите си... - подсетих го.

- Не си спомням нищо, май-
ка му стара...

Публиката продължаваше да
скандира: “Братана!” “Братана!”

Нямаше как! Бачо Иван се
надигна, тръгна към трибуната
и разпери ръце:

- Бре, драги земляци, какво
да ви кажа? Нали сте ме виж-
дали по киноекраните?

- Кажи тогава нещо за дет-
ството си! - провикна се някой.

- Браво, добре че ме подсе-
ти - отдъхна си Братана - Ще ви
разкажа една истинска случка
с майка. Беше окумуш жена.
През лятото събираше разни
семена и ги продаваше на паза-
ра в Попово... Една сутрин
тръгнахме за града двамата.
Стигнахме пазара баш в центъ-
ра му и тя извади от голямата
торба разни парцалени вързоп-
чета, разстла престилката си
на земята и ги нареди на нея.
“Купете си зрели семена от мор-
кови, меродия, джоджен, копър,
сладко цвекло, бамя, пипер,
люти чушлета... - провикна се
тя. - Имам семена и от много
красиви цветя ... Вземайте, че
не останаха... “ А тя, горката,

не беше продала още нищо.
На другия ден пътувахме с

обедния влак за София. Брата-
на беше с гипсирана ръка. В
купето заварихме певците Хри-
сан Бъчваров и Петя Ламбрино-
ва от Музикалния театър “Сте-
фан Македонски”, и те участва-
ха в земляческата среща.

- Може ли? - престори се на
сериозен Братана и посочи праз-
ните места.

- Ще ни бъде много приятно!
- усмихна се Петя.

И започна шестчасов духо-
вит разговор. Съжалявам, че
нямах магнетофон да го запи-
ша. Бях най-младият сред тях и
слушах спомените им, шегите
им, професионалните им разго-
вори с неповторима охота.

-  Иване, скоро те гледах
във филма “Среднощна среща”,

бай Съби беше там, нали? -
запита Петя.

- Запомнила си - потвърди
Братана.

- Много ми хареса -
продължи Петя Ламбринова.

- Какво ти хареса, бе хуба-
вице?

- Играта ти. Много си есте-
ствен, не се превземаш като
някои други.

- Е, благодарно. И да искам
не мога да бъда друг...

- Това е дар божи!
  

Една вечер пак се черпехме
с Братана в “Славия”.

Около нашата маса се стру-
па млад народ. От човешкия

обръч двама засипаха
с въпроси Иван - къде
е бил, в какви филми
ще играе, кога ще се
появят на екраните,
няма ли най-после да
ги “смае” с някой шпи-
онски образ, та да им
напълни душата.

- Чакайте, бре мом-
чурляци, вие ми запа-
лихте главата - усмих-
на се възторжено той.

Бръчките на лицето му се изпъ-
наха.

- Коя ти е последната роля,
откъде идваш? - започваха да
го атакуват отново младежите.

- Избягах от снимки! - каза
сериозен Братана и приглади
сребристите си коси. Любимци-
те му се изненадаха. И аз също.

- Ама завинаги ли? - попита
най-малкото момче.

- А-а-а, не завинаги, оттам
си вадя хляба. Днешният слу-
чай е по-специален... Слушай-
те, чичовото, какво ще ви кажа:
всяка лъжица не е за мойта
уста. Не се чудете, право ви
казвам. Режисьорчето ми даде
една такава чепата роля, дето
не ми мяза. Искаше да ме пра-
ви доктор, демек - интелигент.
Да съм ходел на пръсти и да
съм променял дебелия си език.

Рекох му направо: “Виж какво,
бачовото, аз превзети роли не
играя. Има си хора за тях. Не
разбра ли, че не мога да ходя
на пръсти. Аз съм чиляк - селя-
нин. Когато крача, земята се
тресе. Ти виждал ли си селянин
в днешно време, ама истински
селянин, да пуши цигари с
филтър? Не си, я. На него му е
по-сладко да пуши серт цигари
или свит качак в парче от ве-
стник. Селянинът не обича
префърцунените работи.

Най-после дойде и моят ред
да го попитам, не притурва ли
по нещичко от себе си към ав-
торовия текст. Братана отвърна
разпален:

-  Артист, който не оцвети с
нещичко репликите си, не е ни-
какъв артист. Може авторът да
е голям, но, ако артистът живее
истински в ролята си, забравя
и автор, и публика, и всичко...

Димитър Франгов или друг
познат ми разказа следната
случка: Отидох по работа в Ки-
ноцентъра в Бояна. Сварвам
там бай Иван Братанов, седнал
до вратата на главния вход. По-
питах го:

- Защо стоиш тука като изпъ-
ден?

- Чакам!
- Кого чакаш?
- И аз не зная...
- Какво се е случило, да не

е станала някоя беля?
- Стана тя една, не е за

приказване...
- Кажи де, провал на филм

ли?
- По-голям провал за мене.

Съкратиха щатовете на артис-
тите. Увиснахме като паяци...

- И теб ли съкратиха?
- Така дочух. И сега чакам

като сираче да ме поканят за
нещо.

- Защо не си потърсиш ра-
бота в някой театър? Ако ис-
каш, мога да ти помогна, имам
доста познати там...

- Не мога, братле, вече да

играя на сцената, отвикнал
съм...

- Но ти си се проявявал чу-
десно в Попово и Варна.

- То беше самодейна рабо-
та... Отдавна минало свърше-
но...

- И докога ще чакаш тука,
дай да влезем вътре.

- А-а-а, не. Хич не обичам да
се моля. Ей тук ще чакам, пред
моя голям дом, все може да ми
излезе късметът...

Наскоро след това научих,
останал на щат в Киноцентъра.
И заслужено! Той беше бог на
екрана.

  
Често виках Братана в Ра-

дио София да участва в драма-
тизация или радиопиеса. Един
път го повиках по спешност,
трябваше да ме спасява. Йор-
дан Матев не дойде навреме за
запис.

- Бачо Иване, сега от селя-
нин ще те направя командир...

- Какво-о-о! - изгледа ме той
изненадан.

- Йордан Матев го няма и
трябва да ме спасяваш...

- А бе, Коле, не е за мене
тая работа, хвани някой друг,
дето уйдисва...

- Няма време! Следобяд пре-
даването се излъчва.

- Ех, че лошо ме натресе
ти...

- Гласът ти е подходящ, няма
страшно - успокоявах го аз

- Че аз съм забравил коман-
дите бе, човек!

- Всичко го има в текста.
- Давай, тогава... Да знаеш,

заради теб го правя... Записът
стана много сполучлив. Набли-
жаваше обяд.

- Сега ще почерпиш за из-
лишната ми пот от притеснение
- рече Братана на излизане от
студиото.

Съгласих се с удоволствие.
Отскочихме до рибния ресто-
рант на “Гурко” и “Раковски” на
по една гроздова и две-три
чорби. Пихме, хапнахме, пого-
ворихме и се разделихме.

Повече не се срещнахме...
Една сутрин Григор Вачков-

Гришата в софийския квартал
“Борово” изпращаше майка си
на автобусната спирка.

- Знаеш ли какво се случи
с Братана? - попитах го аз.

- Как да не зная. Бяхме на
снимки в Копривщица. Седяхме
на сгъваеми столчета на поля-
ната над града и чакахме реда
си. Както си приказвахме, Бра-
тана извика внезапно: “Гриша,
прилоша ми... “ и падна на зе-
мята.

Всички се струпахме около
него. Но не можахме да го спа-
сим. Светла му памет!

Както земята е станала
съдба на селянина, така и ек-
ранът стана съдба на артиста
Иван Братанов. На киното той
щедро раздаде вдъхновение и
сълзи, мъка и талант, преля му
селска кръв, украси го с жиз-
нена, народна усмивка. Приис-
ка ли ми се да се срещна отно-
во с моя приятел Братана, търся
в спомените си Странджата от
филма “Песен за човека”, поп
Андрей от “Септемврийци”,
Мито от “Неспокоен път”, Крум
от “Тайната вечеря на седмаци-
те”, Теньо от “Стубленските
липи”, Ило от “Гераците”, бай
Съби от “Среднощна среща”,
Йордан от “Горещо пладне”,
Савата от “Димитровградци”...
Той ме посреща в своя дом -
екрана, пак същия близък, гос-
топриемен по български човек.

И нашите срещи продължа-
ват.

Ñïîìåí çà Áðàòàíà
Един влюбен търсач на светлина и щедър раздавач на чувства
Никола ГАГОВСКИ

Á
ратана имаше силни
очи - приличаха на
мълнии. Благата му
душа беше олтар на
нежността, а гласът
му - брат на бурите и
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нес облачността ще започне да се уве-
личава и ще бъде разкъсана, по-често
значителна, а над западната част от
страната - средна и висока. По морския

бряг след обяд се очаква слънчево време. Над
планините ще бъде предимно облачно, но вале-
жи не се очакват. Минималните температури ще
са между 2 и 7 градуса. Ще духа слаб, в Дунав-
ската равнина - умерен западен вятър. Макси-
малните температури ще са между 10 и 15 гра-
дуса. Атмосферното налягане слабо ще се по-
нижи и ще остане малко по-високо от средното
за декември. В сряда ще бъде облачно и ветровито, сВ сряда ще бъде облачно и ветровито, сВ сряда ще бъде облачно и ветровито, сВ сряда ще бъде облачно и ветровито, сВ сряда ще бъде облачно и ветровито, с

превалявания дъжд. В четвъртък минималнитепревалявания дъжд. В четвъртък минималнитепревалявания дъжд. В четвъртък минималнитепревалявания дъжд. В четвъртък минималнитепревалявания дъжд. В четвъртък минималните
температури ще са от нула до 5 градуса, атемператури ще са от нула до 5 градуса, атемператури ще са от нула до 5 градуса, атемператури ще са от нула до 5 градуса, атемператури ще са от нула до 5 градуса, а
дневните - от 10 до 16 градуса. Облачносттадневните - от 10 до 16 градуса. Облачносттадневните - от 10 до 16 градуса. Облачносттадневните - от 10 до 16 градуса. Облачносттадневните - от 10 до 16 градуса. Облачността
ще бъде променлива.ще бъде променлива.ще бъде променлива.ще бъде променлива.ще бъде променлива.

максималнимаксималнимаксималнимаксималнимаксимални

8°/13°8°/13°8°/13°8°/13°8°/13°

2         3
максималнимаксималнимаксималнимаксималнимаксимални

10°/14°10°/14°10°/14°10°/14°10°/14°
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ÑàíäàíñêèÑàíäàíñêèÑàíäàíñêèÑàíäàíñêèÑàíäàíñêè

“≈À≈÷
ƒÂÈÒÚ‚‡ÚÂ ‰ÓÒÚ‡
ÌÂÔÂ‰ÒÍ‡ÁÛÂÏÓ
Á‡ ıÓ‡, ÍÓËÚÓ
Ó·ÏËÒÎˇÚ ‚ÒˇÍÓ

Œ¬≈Õ
ƒÌÂÒ ÒÔÓ‰ÂÎÂÚÂ
ÓÔËÚ‡ ÒË Ò ˜Ó‚ÂÍ,
ÍÓÈÚÓ Ú̇ ÒË ÔÓ‰-
ÍÂÔ‡Ú‡ ‚Ë. ÃÓÊÂ-

21 Ï‡Ú - 20 ‡ÔËÎ

21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

¡À»«Õ¿÷»
ƒÌÂÒ ˘Â ÓÚ‰ÂÎËÚÂ
ÔÓ‚Â˜Â ‚ÂÏÂ Á‡
ÒÂ·Â ÒË Ë ÔÓ-Ï‡Î-
ÍÓ Á‡ ‰Û„ËÚÂ. “Ó‚‡

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

–¿ 
Õ‡Ô‡‚ÂÚÂ ÔÓ-
·ÎËÁ˙Í ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò
·ÎËÁÍËÚÂ ÒË. œÂ-
Í‡ÎÂÌÓ ‚„Î˙·ÂÌË

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

À⁄¬
œËÚÂÒÌÂÌË Ú̌‡ ‚Ë
˘Â ÓÚÔ‡‰Ì‡Ú Ë ˘Â
ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ÔÓ‚Â˜Â,
ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÒÚÂ

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

ƒ≈¬¿
œÓÍ‡ÊÂÚÂ Ì‡ Ò‚Â-
Ú‡, ˜Â ÏÓÊÂÚÂ ‰‡
ËÒÍÛ‚‡ÚÂ Ë ÌˇÏ‡
‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂÚÂ ËÁÎ -̇

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

¬≈«Õ»
«‡ ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë-
ÚÂ ÔÎ‡ÌÓ‚ÂÚÂ ÒË,
˘Â Ò‡ ‚Ë ÌÛÊÌË
‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÌÓÒÚ Ë

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

— Œ–œ»ŒÕ
«‡ÏËÒÎ Ú̌Â ÔÓÏ -̌
Ì‡ Ì‡ ‰ÓÒÂ„‡¯ÌËˇ
ÒË ÊË‚ÓÚ. »Ï‡ÚÂ
„Ó˜Ë‚ ÓÔËÚ, Á‡ÚÓ-

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

—“–≈À≈÷
ÕÂ ·˙‰ÂÚÂ ÔË‰Ë-
˜Ë‚Ë Í˙Ï ÓÍÓÎÌË-
ÚÂ Ë ÌÂ ÒË ‡Á‚‡-
ÎˇÈÚÂ Ì‡ÒÚÓÂÌË-

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

–»¡»
¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰ÌÂÒ
‰‡ ‚Ë ÒÂ Ì‡ÎÓÊË
‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚ËÚÂ Ò
‰ÓÒÚ‡ ÌÂÔË Ú̌ÌÓÒ-

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

ÒÚÂ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒË Ë ËÁÔÛÒÍ‡ÚÂ
‚‡ÊÌË Ò˙·ËÚË .̌

Ó˜‡Í‚‡ÎË. ÕÓ‚Ó Ì‡˜‡ÎÓ ˘Â
ÔÓÏÂÌË ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ ‚Ë.

ÓÒÏËÒÎÂÌ‡ Ú‡ÍÚËÍ‡. œÓÏˇÌ‡Ú‡
˘Â Â Á‡ ‰Ó·Ó.

‚‡ ÌÂ ‰ÂÈÒÚ‚‡ÈÚÂ ÒÔÓÌÚ‡ÌÌÓ, Á‡
‰‡ ÌÂ Ò˙Ê‡Îˇ‚‡ÚÂ.

„‡ÌË. —˙‰·‡Ú‡ ˘Â ‚Ë ÚÓÎÂË‡
Ë ˘Â ÒÔÓÎÛ˜ËÚÂ.

¬ŒƒŒÀ≈…
ƒÂÌ Ú̌ ˘Â ‚Ë ÔÓ‰-
ÌÂÒÂ ËÁÌÂÌ‡‰Ë ÓÚ
‡ÁÎË˜ÂÌ ı‡‡Í-
ÚÂ. ¿ÍÓ ÓÒÚ‡ÌÂÚÂ

ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌË, ˘Â ÔÂÓ‰ÓÎÂ-
ÂÚÂ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËˇÚ‡.

 Œ«»–Œ√
Œ·˙ÌÂÚÂ ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ Ì‡ ÌÂ˘‡Ú‡,
ÌÂÚ˙Ôˇ˘Ë ÓÚÎ‡-
„‡ÌÂ. ÕÂ ÒÂ Ì‡ÚÓ-

Ò‚ÓÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. Œ·‡˜Â ËÏ‡ÚÂ
„ÓÎÂÏË ¯‡ÌÒÓ‚Â Á‡ ÛÒÔÂı.

ÂÚÓ, ÓÒ‚ÂÌ ‡ÍÓ ÚÓ‚‡ ÌÂ ‚Ë Â
ÒÂ‰ Î˛·ËÏËÚÂ Á‡ÌËÏ‡ÌË .̌

ÚË, ÌÓ ‚ ÌËÍ‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ÌÂ ·Ë‚‡
‰‡ ÒÂ ÓÚ̃ ‡È‚‡ÚÂ.

ÚÂ ‰‡ „Ó Ì‡ÒÓ˜ËÚÂ ‰‡ Á‡ÎÓÊË Ì‡
‰‡·ËÚÂ ÒË.

˘Â ‚Ë ÒÔ‡ÒË ÓÚ ÍÓÌÙÎËÍÚË Ë
‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÂÌÂ„Ë .̌

Д Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

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‡
ÍÛÎÚÛÂÌ ·ÎÓÍ

10.30 «‰‡‚ÂÚÓ ÓÚ·ÎËÁÓ «‰‡‚ÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

11.20 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚ ÙËÎÏ
/3657 ÂÔËÁÓ‰/

12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.30 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ: –Â-

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/ /Ô/
12.55 ¡ÂÊ‡ÌˆËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ /7

ÂÔËÁÓ‰/Ô/
13.50 »ÒÚÓË .̌bg: 620 „Ó‰ËÌË ÓÚ

ÒÏ˙ÚÚ‡ Ì‡ ˆ‡ »‚‡Ì
ÿË¯Ï‡Ì /Ô/

15.05 ΔË‚ÓÚ˙Ú Ì‡ ÀÂÓÌ‡‰Ó ƒ‡
¬ËÌ˜Ë Ú‚ ÙËÎÏ /4 ÂÔËÁÓ‰/

16.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16.10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16.25 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.40 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.55 ‘‡Î¯Ë‚‡ ÔËÌˆÂÒ‡ Ú‚ ÙËÎÏ

/16 ÂÔËÁÓ‰/
17.45 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ: –Â-

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌ  ̌ /Ô/
17.55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.40 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ Ò ƒËÏËÚ˙

÷ÓÌÂ‚ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.45 ÀÂÍ‡ ÌÓ˘, ‰Âˆ‡!
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 –ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ Ò ƒÓ·ËÌ‡

◊Â¯ÏÂ‰ÊËÂ‚‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
22.00 ¡ÂÊ‡ÌˆËÚÂ Ú‚ ÙËÎÏ /8,

ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.25 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
23.30 »ÌÒÔÂÍÚÓ ¬‡Î‡Ì‰Â: ◊Ó-

‚ÂÍ˙Ú, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÛÒÏËı‚‡-
¯Â 3-ÒÂËÂÌ Ú‚ ÙËÎÏ /
ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ, 2010„./

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

01.15 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡
02.30 ‘‡Î¯Ë‚‡ ÔËÌˆÂÒ‡ Ú‚ ÙËÎÏ

/16 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
03.30 ΔË‚ÓÚ˙Ú Ì‡ ÀÂÓÌ‡‰Ó ƒ‡

¬ËÌ˜Ë Ú‚ ÙËÎÏ /4 ÂÔËÁÓ‰/
Ô/

04.20 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚ ÙËÎÏ
/3657 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

06.30 ì“‡ÁË ÒÛÚ-
ËÌî - ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆË-

ÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘
¿ÌÚÓÌ ’ÂÍËÏˇÌ

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

12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ

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

13.30 ì—‡ÏÓÁ‚‡ÌÍ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 93

14.30 ì◊ÂÌË ÔÎ‡ÌËÌËî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 47

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‚‡

18.10 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡

ÂÏËÒËˇ
20.00 ì“‚ÓˇÚ ÏÓÈ ÊË‚ÓÚî - ÒÂË-

‡Î, ÂÔ. 17
21.00 ì‘ÂÏ‡Ú‡î - Ë‡ÎËÚË
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî - ‚Â-

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

ÂÏËÒËˇ
00.00 ì»ËÒ 2: ÕÓ‚Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÂî

- ÒÂË‡Î, Ò. 3, ÂÔ. 1
01.20 ì◊ÂÌË ÔÎ‡ÌËÌËî /Ô./ -

ÒÂË‡Î , ÂÔ. 47
02.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ-

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

04.30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./- Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ

06.20 ì«‰‡‚ÂÈ,

¡˙Î„‡Ëˇî -

Ò Û Ú  Â ¯ Â Ì

·ÎÓÍ Ì‡

08.00 ÕÓ‚ËÌË

08.15 “ÂÎÂÍ‡-

Ì‡Î ìƒÓ-

·Ó ÛÚÓî
Õ“¬

09.30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

Ì‡ Õ“¬

11.30 ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî - ÔÂ‰‡‚‡-

ÌÂ Ì‡ Õ“¬

12.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡

12.30 ì»ÙÂÚî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

13.30 ìÃÓˇÚ‡ Í‡Ï‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ

14.30 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ

16.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡

16.30 ìÃ‡ÎÍ‡Ú‡ ·ÛÎÍ‡î - ÒÂ-

ËÂÌ ÙËÎÏ

18.00 ì—‰ÂÎÍ‡ ËÎË ÌÂî - ÚÂÎÂ-

‚ËÁËÓÌÌ‡ Ë„‡

19.00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ ÕÓ‚‡ -

ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ

20.00 ¡»√ ¡–¿ƒ⁄–: ALL STARS

2015 - Â‡ÎËÚË ¯ÓÛ

21.00 ’ Factor - ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ ¯ÓÛ

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—ËÌˇ Í˙‚î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ, 2 ÒÂÁÓÌ

02.00 ì»ÙÂÚî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ /

Ô/

03.00 ì ÎÓÌËÌ„î - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

04.00 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ /Ô/

08.35 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

09.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚Ó!î

10.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

11.00 ÕÓ‚ËÌË

11.15 —ÂË‡Î: ì¬Î˛·ÂÌË

ÊÂÌËî

13.25 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

14.00 ÕÓ‚ËÌË

14.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

15.00 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¬Î˛·ÂÌË

ÊÂÌËî

22.25 ì¬Â˜ÂÌËˇÚ ”„‡ÌÚî

23.00 ì—ÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÏË„‡î

00.00 ÕÓ˘ÌË ÌÓ‚ËÌË

00.15 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

01.00 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

01.55 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

02.45 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî

04.00 ÕÓ‚ËÌË

04.05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

ÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíà
13

ÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñ
14�����

‚‡‚‡ÈÚÂ ‰‡ ÏËÒÎËÚÂ ÔÂÒËÏË-
ÒÚË˜ÌÓ Á‡ ·˙‰Â˘ÂÚÓ.
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гледайте

 ÏÅ×ÀËÁÈ ÎÒ
ÒÈÐÀÆ ¹96

6 от 49
Числа: 2, 21, 24, 25, 35, 40
I гр. (6) няма
II гр. (5) 4 по 7791,80 лв.
III гр. (4) 398 по 78,30 лв.
IV гр. (3) 9195 по 4,80 лв.
ДЖАКПОТ: 2 114 213,96 лв.

6 от 42
Числа: 2, 14, 16, 19, 32, 38
I гр. (6) няма
II гр. (5) 10 по 1174,40 лв.
III гр. (4) 429 по 27,40 лв.
IV гр. (3) 6406 по 2,60 лв.
ДЖАКПОТ: 216 135,80 лв.

5 от 35
I ТЕГЛЕНЕ
Числа: 3, 4, 9, 17, 20
I гр. (5) 3 по 8450,40 лв.
II гр. (4) 432 по 58,70 лв.
III гр. (3) 12 280 по 2,80 лв.
II ТЕГЛЕНЕ
Числа: 1, 9, 21, 24, 33
I гр. (5) 2 по 12 675,50 лв.
II гр. (4) 318 по 79,70 лв.
III гр. (3) 9117 по 3,70 лв.

ТОТО ДЖОКЕР
Позиция: 3, 4, 9
Цифра: 5, 7, 0
I гр. (3) 5 по 11 230,10 лв.
II гр. (2) 1696 по 12 лв.

ЗОДИАК
Числа: 3, 18, 19, 28, 31
Зодия: 2 (Телец)
I гр. (5+1) няма
II гр. (5) няма
III гр. (4+1) 1 от 5000 лв.
IV гр. (4) 23 по 347,40 лв.
V гр. (3+1) 50 по 100 лв.
VI гр. (3) 531 по 10 лв.
VIIгр. (2+1) 620 по 5 лв.
VIII гр. (1+1) 3093 по 1 лв.
ДЖАКПОТ: 4 175 213,58 лв.

тото

 À¿—»–¿Õ≈

ÀÂ‚ÒÍË - —Î‡‚Ëˇ 2:0 1:0
œÓı‡ÁÍ‡ (16) ƒÂ ÕÓÓÈÂ
(42); ÃÓÌÚ‡Ì‡ - œËËÌ 1:1;
ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ - ¡ÂÓÂ 5:0;
ÀÓÍÓ œ‰ - ◊ÂÌÓ ÏÓÂ 1:3;
ÀËÚÂÍÒ - ¡ÓÚÂ‚ œ‰ 4:2

ì¿î √–”œ¿, XVII  –⁄√

 1. ЛЕВСКИ 17 10 4  3 19:9 34
 2. ЛИТЕКС 17  8 7  2 27:14 31
 3. ЛУДОГОРЕЦ 17  8 7  2 24:12 31
 4. БЕРОЕ 17  7 6  4 18:16 27
 5. ЧЕРНО МОРЕ 17  7 3  8 20:18 24
 6. СЛАВИЯ 17  6 4  7 14:15 22
 7. ЛОКО ПД 17  6 3  8 15:20 21
 8. БОТЕВ ПД 17  5 3  9 14:27 18
 9. МОНТАНА 17  3 4 10 13:21 13
10. ПИРИН 17  1 7  9 5:17 10

XVIII Í˙„, 1.12 (‚ÚÓÌËÍ), 14.00: ◊ÂÌÓ
ÏÓÂ - ÀËÚÂÍÒ (Ò˙‰Ëˇ —Ú‡ÌËÒÎ‡‚ —Ú‡‚Ó‚,
ÔÓ ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ 2); Òˇ‰‡, 14.00: ¡ÓÚÂ‚ œ‰
- ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ (—Ú‡ÌËÒÎ‡‚ “Ó‰ÓÓ‚, ÔÓ ƒËÂÏ‡
ÒÔÓÚ); 17.30: ¡ÂÓÂ - ÀÂ‚ÒÍË ( »‚‡ÈÎÓ —ÚÓ-
ˇÌÓ‚, ÔÓ ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ); ˜ÂÚ‚˙Ú˙Í, 14.00:
—Î‡‚Ëˇ - ÃÓÌÚ‡Ì‡ (—ÚÂÙ‡Ì ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚, ÔÓ
ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ 2); 17.30: œËËÌ - ÀÓÍÓ œ‰
(—ÚÂÙ‡Ì œ‡‚ÎÓ‚, ÔÓ ƒËÂÏ‡).

резултати

ПО ДИЕМА СПОРТ 2
14.00 Черно море -

Литекс
ПО ДИЕМА СПОРТ

21.45 Мидълбзро - Евертън

накратко

По 300 лв. глоби
след дербито

Левски и Славия отнесоха
глоби по 300 лв. за нерегламен-
тирано използване на факли от
феновете в дербито на 17-ия
кръг в “А” група.

Славия без треньор
след 0:2 с Левски

СССССС

Владимир Иванов-Фугата поема „белите”
временно, Иван Колев хвърли оставка

лавия е шестият тим, който смени треньора от
началото на сезона. Преди това сториха Ли-
текс, Лудогорец, Ботев, Монтана и Пирин, като
ловчанлии, разградчани и пловдивчани напра-

виха по две рокади от лятото насам. Треньорите си не
са сменили само Левски, Берое, Черно море и Локо
Пд, но “и наставникът на “смърфовете” Христо Колев
- Бащата хвърли оставка, но бе увещан да я оттегли.

“Гледам на този двубой като на предишните 2,
когато играхме с водещите отбори. Не сме им на
нивото, за да им се противопоставим успешно. Това
е най-слабият ни мач в атака. Не си спомням да сме
направили повече от 3-4 точни паса в противниковото
поле. Не обвинявам футболистите, трябва да потърся
причината и в себе си, защото сега ни предстоят нови
3 мача, които са важни. Имаше прекъсване на връзка-
та между защитата и нападението ни. Допуснахме
груби и елементарни грешки. Ще търсим добро пред-
ставяне през декември. Имаме проблеми в халфова-
та линия, трябва да помислим как ще ги решим”,
обяви Колев преди да си подаде оставката.

Т реньорът на Славия
Иван Колев подаде
оставка след загуба-
та с 0:2 от Левски на

Владимир НИКОЛОВ

“Герена” в последния мач от
XVII кръг на “А” група. За най-
стария столичен тим това бе
7-о поражение за сезона,
като в шампионата Славия
има и 4 равенства. Пораже-
нието обаче е трето поред, в
които играчите на Колев не
вкараха гол. Другият про-
блем е, че Славия има едва
2 победи в последните 10
мача. При това тимът от “Овча
купел” отпадна и на старта
за Купата на България след
загуба от втородивизионния
Спартак в Плевен с 1:2.

След поражението от
Левски шефът на клуба Вен-
ци Стефанов е решил да
приеме оставката на Колев,
който премина при “белите”
тъкмо от “синия” клуб. В оста-
ващите 3 мача от есенния дял
начело на първия отбор за-
става Владимир Иванов-Фу-
гата, също бивш играч и на
Левски. С Колев пък си тръг-
ва и помощникът му Ангел

Славков, а треньорът на вра-
тарите Радостин Станев е
получил предложение да
остане. Връща се кондици-
онният треньор Трендафил
Терзийски.

“Това бе рутинна победа,
за увереност. Такива против-
ници могат да бъдат доста
опасни. Тези двубои задъл-
жително трябва да се пече-

лят. Очаквах по-голяма съ-
протива от Славия. Трябва
доста време, за да се напас-
нат футболистите към това,
което иска треньорът. Иска-
ме да изглеждаме по-бързи
в последните 20-25 метра,
което е най-важно. Играем
стабилно в защита, защото
другите отбори създават мал-
ко голови положения. Когато

има големи очаквания към
отбора, напрежението идва
в повече. Дано да успеем.
Изиграхме доста мачове и
имаме нелош точков актив”,
каза след десетата победа
за сезона треньорът на Лев-
ски Стойчо Стоев.

“Славия се отърва с най-
малкото като получени го-
лове. Имаше в първите ми-
нути някакво напрежение,
останало от мача с Пирин,
което беше в реда на неща-
та. Поздравявам треньорите
и играчите – те се справиха
с положението. При ситуа-
цията, в която ще трябва да
играем срещу Берое в сря-
да, не сме равнопоставени.
Ние играхме в неделя, а те
в петък. Ще имаме само два
дни за възстановяване, до-
като те имат с 2 повече.
Така е във футбола, поняко-
га трябва да има и умора,
но можете да бъдете спо-
койни, нашите футболисти
ще издържат“, заяви спорт-
ният директор Георги Ива-
нов - Гонзо. Роман Прохаз-
ка пък подписа нов договор
с Левски за 2,5 сезона до
лятото на 2018 г.

Нападателят
на Байерн М
Роберт
Левандовски
позира със
сертифика-
тите на
“Гинес” за
най-бърз
хеттрик
(за 4 мин.),
най-бързи
4 и 5 гола
(само за 9
мин.!), както
и за това,
че е първият
футболист
в света,
влязъл като
резерва и
вкарал 5 го-
ла. Полякът
заслужи
отличията
за изявите
си при побе-
дата над
Волфсбург
с 5:1

Обичайните заподозряни Лио-
нел Меси и Кристиано Роналдо,
както и Неймар са тримата фина-
листи в спора за най-ценната ин-
дивидуална футболна награда -
“Златната топка” за 2015 г. ФИФА
обяви номинираните на специал-
но събитие вчера в Цюрих. Голяма-
та въпросителна беше дали Ро-
налдо или Луис Суарес-Каниба-
ла ще попадне на подиума, но в
крайна сметка резултатите по-
казват, че настоящият носител
на отличието е получил повече
гласове от уругвайския реализа-
тор на Барса. Победителят ще
стане ясен на 11 януари. Според
прогнозите трофеят ще бъде

И Дзола на юбилея
на Стоичков

Д
Джанфранко Дзола също ще участва в юби-

лея на Христо Стоичков в София. Италианецът
беше съотборник със Стоичков в Парма в сре-
дата на 90-те години на миналия век. След това
той имаше успешна кариера в Челси. От седем-
те си години във Висшата лига два пъти беше
избиран за играч на сезона. С екипа на лон-
дончани Дзола има 312 мача и 80 гола. За
Италия е изиграл 35 мача, като на световното
в САЩ през 1994 г. спечели сребърен медал.

“Ще се радвам да видя всички тези футбол-
ни корифеи и мои добри приятели отново на
зеления терен. А когато поводът е да почетем
един от най-великите играчи, за мен ще е ог-
ромна радост да съм част от този футболен
спектакъл”, каза Дзола. Юбилейното шоу “50
години №8” е на 20 май 2016 г. на Национал-
ния стадион “Васил Левски” от 20.00 часа. Би-
летите струват от 18.88 до 88.88 лв.

Меси, Роналдо и Неймар се
борят за „Златната топка”

даден на Меси, след като аржен-
тинецът отново беше водещата
фигура в състава на каталунците.
Те станаха европейски шампиони,
а в края на календарната година
може да имат общо 5 купи.
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Обявиха
тримата
претенденти за
„Златната топка”

гледайте

ПО ЕВРОСПОРТ 1
СНУКЪР

15.00 и 21.00
Шампионат

на Великобритания
РАЛИ

00.45 Европейски шампионат (обзор)

кратки

Купа за Шиникова
в Тунис

Изабелла Шиникова спечели
титлата на турнира по тенис в
Ел Кантауи, Тунис ($10 000). На
финала българката разби Шираз
Бешри (Тун) с 6:1, 6:2 за 52 мин.
24-годишната софиянка допусна
пробив в началото, но взе 6
поредни гейма и първия сет. Във
втория тя дръпна с 4:1 и триум-
фира с шеста титла за сезона в
турнирите на ITF и общо осма в
кариерата си. Шиникова взе
$1568 и 12 т. за ранглистата.

Русия забрани
трансфери
и лагери в Турция

Руските футболни клубове
получиха забрани да привличат
турски футболисти по време на
предстоящия трансферен про-
зорец. Двете държави са в об-
тегнати отношения заради сва-
ления руски бомбардировач. Рус-
кият спортен министър Вита-
лий Мутко обяви, че всички клу-
бове са били информирани за ди-
рективата, но подчерта, че тя
няма да засегне турските фут-
болисти, които вече играят в
Премиер лигата. “Ако някой от-
бор е планирал да привлече тур-
ски футболист през зимата,
трябва да знае, че няма да има
такава възможност. Турските
играчи, които имат действащи
договори с руски клубове, няма
да бъдат засегнати, но след
изтичането на контрактите,
присъствието им в страната
няма да бъде желателно“, обяви
Мутко. Той посъветва и всички
руски клубове да отменят пла-
нираните зимни лагери в Турция.

Легендарният баскетболист обяви
оттеглянето си в стихотворение

под №20 за него в най-силното баскет-
болно първенство в света. В 2 от шам-
пионските си години Брайънт е изби-
ран за “Най-полезен играч” на финали-
те (2009 и 2010), а също така е отличен
като “Най-полезен играч” на сезона
през 2008 г., с 2 приза за “Реализатор
№1”, както и с 15 участия в отбора на
сезона (11 в първия и 6 при подгласни-
ците), както и със 17 избирания в Мача
на звездите. Той е двукратен олимпий-
ски шампион със САЩ (2008 и 2012). 4
пъти MVP в Мача на Звездите (2002,
2007, 2009, 2011). Реализатор №1 в
цялата история на ЛА Лейкърс. През
2009 г. е поставен от списание “Форбс”

М

Кобе Брайънт приключва с баскет-
болната си кариера в края на сезона.
37-годишният играч изкара цялата си
кариера в Лос Анджелис Лейкърс. Една
от причините за това решение са мно-
гото контузии, които го измъчват по-
следните години. “Този сезон е всичко,
което ми е останало и мога да дам.
Сърцето ми може да поеме ударите.
Умът ми може да се справи с тежката
работа. Но тялото ми знае, че е време
да се сбогувам”, обяви петкратният
шампион на НБА (2000, 2001, 2002,
2009, 2010). 198-сантиметровият гард
дебютира при “езерняците” през сезон
1996/1997, а настоящата кампания е

Гардът на Индиана Пейсърс Джордж
Хил прегръща крилото на ЛА Лейкърс
Кобе Брайънт, след като тимът му
надигра “езерняците” със 107:103 в
залата им “Стейпълс Сентър”. Преди
срещата легендарният играч от НБА
обяви, че ще спре с баскетбола след
края на сезона

на второ място в годишната класация
за най-богатите спортисти в света с $45
млн. след безспорния №1 Тайгър Уудс.
На 34 години и 104 дни Кобе става най-
младият играч, достигнал границата от
30 000 т. В мач срещу Торонто Раптърс
нанизва 81 т. (второто най-добро пости-
жение в  историята на НБА. Само Уилт
Чембърлейн е отбелязал повече - 100
за Филаделфия 76 срещу Ню Йорк Никс
при 169:147.

Новината за края на кариерата си
Кобе, кръстен от родителите си на япон-
ския град, където харесали прочуто
ястие от говеждо месо, обяви с прощал-
но стихотворение:

“Скъпи баскетбол,
от момента, в който започнах да

навивам чорапите на баща ми и да
вкарвам въображаеми победни точки
във „Форума“, знаех, че едно нещо е
истината - влюбих се в теб.

Тази любов е толкова силна, че ти
дадох всичко от себе си - от ума и тяло-
то ми до ума и душата. Като шестгодиш-
но момче, силно влюбен в теб никога
не виждах края на тунела. Виждах само
себе си как бягам от един.

И така аз бягах. Бягах нагоре и надо-
лу по всеки корт след всяка свободна
топка за теб. Ти поиска моята бързина,
аз ти дадох сърцето си. Защото то идва
с много повече. Играх потен и мръсен,
не защото пред мен имаше предизвика-
телство, а защото ТИ ме предизвикваше.
Направих всичко за ТЕБ, защото това е,
което правиш, когато някой те кара са
се чувстваш толкова жив, колкото ти ме
накара. Ти даде на 6-годишното момче
мечтата за Лейкърс и винаги ще те оби-
чам заради това. Но не мога да те оби-
чам с тази обсебеност вече. Този сезон
е всичко, което ми остава да ти дам.
Сърцето ми може да поеме ударите,
мисълта ми може да се справи с тежката
работа, но тялото ми знае, че е време да
каже сбогом. И това е ОК.

Готов съм да те пусна и искам да
знаеш отсега, за да може да се насла-
дим на всеки момент, който ни е оста-
нал заедно. Доброто и лошото. Дали
сме много един на друг, всичко, което
имаме. Ние знаем, че каквото и да ме
очаква, винаги ще бъда хлапето с нави-
тите чорапи, кошът за отпадъци в ъгъла

:05 секунди на часовника, топката е
в ръцете ми. 5 … 4 … 3 … 2 … 1

Обичам те, завинаги”, Кобе

Микаела Шифрин записа втора победа за 2 дни в Светов-
ната купа по ски в Аспен. На домашна сцена американката
бе най-бърза и на слалома, който бе отложен миналия ме-
сец в Леви заради липса на сняг. 20-годишната Шифрин
финишира с общо време от двата манша 1:40:18 мин. и
записа 17-а победа в кариерата си. Тя изпревари Фрида
Хансдотер (Шв) с 2,65 сек. Ден по-рано Микаела подобри
рекорда за най-голямата разлика в дисциплината - 3,07 сек.
Последна на стълбицата се качи двукратната победителка в
слаломи за СК в Аспен Сарка Страхова (Чех) с 1:43:08 мин.
С 2-те победи Шифрин, която е световна и олимпийска
шампионка в дисциплината, потвърди ролята си на фаворит
в слалома и този сезон. “Наистина страхотно каране. Да,
гигантският слалом беше разочарование, но 2 победи за 2
дни са нещо, което много ме вълнува. Напускам САЩ и
чакам новите стартове за Световната купа много щастлива”,
коментира победителката. “Тя се пързаля с голяма лекота
тук. Просто е немислимо да бъде победена. Удоволствие е
да я гледаш”, призна Хансдотер. Американката води в гене-
ралното класиране с 280 т. след 4 състезания, пред Хансдо-
тер 195, Федерика Бриньоне (Ит) 160 и др. Белият керван
при жените се мести в Лейк Луис, Канада, от петък до не-
деля, където са предвидени 2 спускания и 1 Супер-Г.

При мъжете в Лейк Луис пръв на Супер-Г стана Аксел
Лунд Свиндал. За норвежеца това също бе втора победа за
24 часа и 27-а в кариерата му за СК, 6-а в Супер-Г и 8-а в
Лейк Луис). Той бе пръв в събота и на спускане. Свиндал
пропусна целия минал сезон заради контузия на ахилесово-
то сухожилие, но измина трасето за 1:29:30 мин., като изпре-
вари с 0,35 сек. Матиас Майер (Ав) и Петер Фил (Ит) с 0,45
сек. Макс Франц (Ав) и Травис Ганьон (САЩ) разделиха
четвъртата позиция с време 1:19.81 мин. Свиндал води в
генералното класиране за СК с 207 т., пред Петер Фил 140,
Матиас Майер 112 и др.

Новият световен шампион по
бокс в тежка категория Тайсън
Фюри ще предложи реваншът му
срещу Владимир Кличко да се
състои на легендарния ст. „Уемб-
ли“, съобщи британският “Гар-
диън”. Фюри се опитва да убеди
“Стоманения чук” от Украйна да
се бият пред 80 000 зрители в
Лондон за титлите на Световната

Вдовицата на легендарния
ръгбист Джона Лому - Надин,

утешава синовете си Брейли и
Дайрейл. Майка й Лоис и баща
й Мервин Куиек и майката на

Джона - Хепи Лому, също
присъстваха на траурната

церемония на стадион “Еден
Парк” в Оукланд. Лому почина

на 18 ноември на 40 години
след тромб в мозъка,

активирал се от смяната на
надморската височина при

полет от Великобритания до
родната му Нова Зеландия.

Хиляди се събраха на
церемонията, а студенти от

“Уесли Колидж” изпълниха в
чест на Лому танца “хака” -

боен танц на маорите, който
беше и запазена марка на

196-сантиметровия гигант
преди  мачовете на “Ол Блекс”

Фюри иска реваншът с Кличко да е на „Уембли”
боксова организация, Междуна-
родната боксова организация,
Международната боксова феде-
рация и Световната боксова асо-
циация. Първият мач бе пред 65
000 души на ст. “Еспирит” в Дю-
селдорф и генерира приходи от
45 млн. евро. Фюри не пожела да
разкрие подробности, а обяви:
“За мен наистина няма значение

къде ще се бием. Япония, Турция,
Азербайджан, Америка - където
трябва, там ще бъдем. Бих се
върнал обратно в Германия, за
да повторя мача срещу Влад.
Хареса ми там и феновете ме
посрещнаха топло. Германците
ми показаха любов, затова се
постарах да ги забавлявам кол-
кото мога”, обяви Фюри.
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