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Правителството е поело ангажимент
да изгради три нови бежански центъра
от отворен тип. “На 2 декември Бълга-
рия поиска остатъка от 18,9 млн. евро,
които ще се използват за няколко кри-

зисни центъра за настаняване. От поис-
каните 160 млн. евро са преведени 101,
а одобрението на още 50 милиона пред-
стои”, обясни говорителят на ЕК Наташа
Берто по повод разкритията на новоиз-

Властта се оплете в обяснения след разкрития
на новоизбрания вицепрезидент Илияна Йотова

Авария лишава
българин от
световната титла
на джетски

брания вицепрезидент Илияна Йотова.
Няма да изграждаме нови бежански

центрове, а три кризисни площадки,
отрече вътрешният министър в оставка
Румяна Бъчварова. Те щели да бъдат от

затворен тип с фургони и палатки. Една-
та ще е до бивша гранична застава край
Лесово, мястото на другите две не било
определено.
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САМОУНИЩОЖЕНИЕ
Когато преди година

фрау Меркел каза, че Бълга-
рия се е самопредложила за
“гореща точка” за мигранти-
те, Бойко Борисов мълча
като галош. След това рече,
че не бил разбран и интер-
претиран. Вече сме гореща
точка.

Когато преди три месеца
стана ясно, че Европа ще ни
даде милиони за бежанци,
същият Борисов се удари в
гърдите за “голямата подкре-
па”, която е осигурил. Дума
не обели за какво всъщност

Ина
МИХАЙЛОВА

НЯКОЛКО
ДУМИ

Рибата е най-търсената стока на Женския пазар, според НСИ цената й
е скочила двойно за 10 г. Над 2 млн. българи празнуват имен ден на Никулден

плаща Брюксел. Изтривалки-
те му обаче стържеха, че опо-
зицията страхува хората.

Днес вече е ясно. Европа
даде пари, за да си купи си-
гурност и буферна зона. А
българското правителство
му я поднесе на тепсия. И не
спря да крещи, че ни лъжат.
За новите центрове за миг-
ранти. За това, че ще храним
и отглеждаме чуждите по-
добре от своите.

Днес всичко е ясно. Сре-
щу скромни милиони, не за
нас, ни обзавеждат с палат-

ки, площадки, центрове, ла-
гери... Има ли значение? Об-
заведоха ни със страх и тре-
вога. Със заплахи за терори-
стични актове, от които
тепърва ще оформят мизан-
сцена на собствената си аго-
ния.

Срещу луксозни джипо-
ве се снабдихме с мигранти,
които никой не иска. И които
не ни искат. Срещу още по-
скромни милиони ще гледа-
ме зад заключените врати
пъкления сценарий за само-
унищожението ни.

Три нови лагера за
чужденци прави Борисов

Публикация
в ДУМА вдъхнови
дарителска акция
на книги 1 7

ГЕРОЙСТВА ИТАЛИЯ

След загуба
на референдума
Ренци подаде
оставка 1 0

Декомунизатори
с нов опит
да нарушат
Конституцията 1 4

Политиката -
призвание
или поръчково
задание 1 6

4 и 11

2

АКТУАЛНО

7

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА
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кандалният търг за
продажба на имот на
военното министерст-
во в столичния квартал

Ïðåìèåðúò íàðåäè íà Íåí÷åâ
äà ñïðå òúðã çà âîåíåí èìîò
СССССС

а нова криза с боклука на София предупредиха общински
съветници от БСП. Официално питане за резултатите от
едногодишната дейност на Завода за битови отпадъци
внесоха Калоян Паргов и Милка Христова. Лидерът на

Борисов съветва от терена на бивш гарнизонен арест да се направи парк

“Младост” 3 за жълти стотин-
ки ще бъде отменен, стана
ясно вчера. “Спасението” на
имота става по настояване на
премиера Бойко Борисов,
който се намеси седмица след
избухване на скандала и на-
реди на министъра на отбра-
ната Николай Ненчев да вне-
се предложение за решение,
с което ще бъде отменено да-

деното съгласие за продажба
на бившето военно окръжие.

Според премиера имотът
би могъл да се предостави на
Столичната община за из-
граждането на парк, когато са
преминали всички необходи-
ми за подобно решение зако-
нови процедури.

Решението на търга бе
взето от Министерския съвет.
Данъчната му оценка е около
714 627,50 лв., а теренът е от
11,5 дка, застроен с 5 сгради
с обща застроена площ 944

кв. метра. Преди време сгра-
дите са ползвани за гарнизо-
нен арест. През 2009 г. една
от тях почти изгоря и тогава
стана ясно, че МО се кани да
продава имота.

За предстоящия в края на
този месец търг алармира
преди седмица депутатът Ге-
орги Кадиев, който подаде
сигнал и до главния прокурор
Сотир Цацаров. От изнесена-
та документация стана ясно,
че търгът е насрочен за 29
декември, а началната му

цена бе 791 000 лева, или по
около 35 евро на квадратен
метър. Според експерти цени-
те в района са поне 10 пъти
по-високи. Според Кадиев е
ясен и купувачът - “виден
бивш политик от СДС”.

Оказа се, че обявата била
качена на сайта на министер-
ството ден след оставката на
кабинета с файл, кръстен
“обява-тайно-продажба”. То-
гава временният директор на
дирекция “Отбранителна ак-
визиция” Борислав Попов се

оправда, че заглавието на
документа било работно. По
думите му цената е опреде-
лена по закона за държавна-
та собственост и правилника
за прилагането му

След скандала от МО не
видяха проблем с обявяване-
то на търга и обявената цена
и обясниха, че имотът е в
списъка с близо 200 други с
отпаднала необходимост, ко-
ито трябва да бъдат продаде-
ни тази година.

З

Съветници от БСП
прогнозират нова криза
с боклука в София

столичните социалисти и заместник-председателят на СОС на-
стояват кметът Йорданка Фандъкова да извърши проверка и да
отговори на четири въпроса. Най-важният от тях е свързан с това
дали заводът работи според техническите изисквания на одобре-
ната проектна документация и дали има проблеми с експлоата-
цията му. Общинските съветници от БСП настояват столичният
кмет да информира какви мерки ще бъдат предприети, ако има
такива проблеми, и как ще бъдат решени. “Ако се оправдаят моите
притеснения, че засега повечето отпадъци се депонират в завода,
но не се рециклират, ще се изправим пред нова огромна криза,
коментира още Милка Христова.

“Аз смятам, че има проблем в технологичния цикъл, който е
заложен още при самото проектиране на завода, коментира
Милка Христова.

Съветниците искат да знаят дали количеството депонирани
отпадъци надвишава заложените в проекта. “Настояваме да на-
учим колко тона към настоящия момент са депонираните отпадъ-
ци и какво се случва с RDF инсталацията”, заяви Христова.

Калоян Паргов и Милка Христова настояват кметът на София
ясно да отговори на въпроса какъв процент от обработените от-
падъци е депониран в завода и отговаря ли той на проектната
документация. “Кризата “Суходол” ще ни се види само един етюд
в сравнение с драмата, която би се разиграла, ако действително
заводът за механично биологично третиране има технологични
недостатъци”, коментира още Христова.

ДУМА припомня, че в края на миналата седмица стана ясно,
че Фандъкова е сменила директора на завода за отпадъци Ни-
колай Савов. Той е бил помолен да подаде оставка, но ясни
мотиви за смяната му няма.

Снимка  БГНЕС

Доброволческият отряд на община Пловдив вече наброява 76 души, всички те имат
специфични умения за оказване на помощ в рискови ситуации

ГЕРБ се опитват да копират
линията от 2013 г. - временно от-
тегляне, несигурност и хората от-
ново да ги потърсят. Това се по-
сочва в редовния анализ на ин-
ститута “Иван Хаджийски”. Според
експертите въпросът е доколко
вторият дубъл ще се случи в една
доста по-различна вътрешна и
международна обстановка.

От “Иван Хаджийски” конста-
тират, че президентските избори
са се оказали повратен момент
за цялата политическа система.
“Политическата ситуация е нова.
Свързана е с масово обществено
желание за промяна и завръща-
не към темата за защита на наци-
оналното”, пише в анализа. По
този България се вписвала в све-
товната европейска тенденция на
масово отхвърляне на политичес-
кото статукво, на традиционните
политици и либералните посла-
ния. Според института налице е
сериозен популистки и национа-
листически потенциал с дългос-

През 2017 г. БАН ще получи 8,3 млн. лв.
но не в бюджета си, а с акт на МС целево
за конкретни дейности - около 5,8 млн. ще
са за проекти на младите учени и докто-
ранти, изследвания за демографската кри-
за, изследвания на сеизмичната опасност,
за създаване на карта на сеизмологичните
обекти у нас, за преквалификация на учи-
тели. Още около 2,5 млн. лв. ще дойдат от
енергийното министерство за проекти за

ИНСТИТУТ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ”:

ГЕРБ се опитват да повторят
случилото се през 2013 г.

рочен хоризонт. Етническото на-
прежение, “мажоритарният попу-
лизъм”, конституционният екстре-
мизъм, законодателните импрови-
зации са част от рисковете на “иг-
рата с огъня”.

Политолозите анализират и до
каква степен БСП ще намери фор-
ми на отваряне към обществото и
други политически среди. “Пред
ръководството на БСП задачата е
да не допусне да бъде въвлечено
в удобната за ГЕРБ теза, че подко-
пава стабилността и въвлича стра-
ната в криза; да отхвърли опитите
върху партията да се прехвърли от-
говорност чрез съучастие в служеб-
ни правителства или общи инициа-
тиви; да не излиза с провокативни
тези, които биха могли да
отдръпнат партии или избиратели
и по такъв начин да реактивират
шаблона “всички срещу БСП”, смя-
тат те. Според тях председателят
на социалистите Корнелия Нинова
успява в рисковите начинания за
консолидиране.

МС щял да даде 8,3 млн. лв. за проекти
на БАН, но не за заплати и ток

енергийна ефективност. Това се разбра вче-
ра, след като Бойко Борисов покани новия
председател на БАН акад. Юлиян Ревалски
в МС, на срещата присъства и финансовият
бос в оставка Владислав Горанов.

Според Ревалски премиерът го пока-
нил да обсъдят дейности на БАН, които пра-
вителството евентуално да финансира. Ми-
нистерството на енергетиката ще даде це-
лево 2,5 млн. лв. за проекти, свързани с
енергийната ефективност, които ще бъдат
осигурени по различни фондове, единият
от които е Норвежкият, каза Ревалски. Го-
ранов започна да се оправдава, че МС и
той лично “не били против науката”. Но
повтори отново абсурда, че приносът на
учените остава неразбран за широката об-
щественост. Затова ще се следи отпуснати-
те пари да не се използват за заплати и
издръжка, а само за посочените изследва-
ния, чрез които учените да си изработели
заплатите. Горанов не уточни как се правят
изследвания с 480 лв. заплата и в лабора-
тории без ток, вода и отопление, за които
БАН пари не получава. Според Теменужка
Петкова пък било възможно БЕХ да даде
част от финансите, с които БАН да разра-
боти научна стратегия за развитието на
българската енергетика.
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ЖУРНАЛИСТЪТ ЯВОР ДАЧКОВ

ържавата не е изплатила
нито лев от субсидията, ко-
ято Пловдив трябва да по-
лучи за подготовката си за
Европейска столица на кул-

турата, независимо от обещанията си.
За това алармираха на пресконфе-
ренция вчера депутатите от БСП
ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Георги Търновалий-
ски и Манол Генов. Защо МС не
изпълнява собственото си решение,
какви са причините да се бави пре-
веждането на целевата субсидия за
общината и кога ще бъде преведена
тя, обърна се Търновалийски към
финансовия министър в оставка Вла-
дислав Горанов по време на прескон-
ференция. Той припомни, че на 1
април 2015 г. на свое заседание пра-
вителството одобри програмата 2015
г.-2019 г. за избрания за Европейска
столица на културата български град.
По думите на депутата за подпомага-
нето на реализацията на програмата

Двудневно обучение на
тема „История и институции на
Европейския съюз“ се прове-
де в Пловдив под патронажа
на евродепутата Момчил Не-
ков. Десетки младежи преме-
риха своите визии, идеи и
знания в оспорвано състеза-
ние, а отборът победител спе-
чели посещение в Брюксел.

Шоуменът Слави Трифонов
и главният прокурор Сотир
Цацаров са с близки
позиции по отношение на
случващото се в държава-
та и референдума. Това
стана ясно от думите на
Трифонов след срещата му
с Цацаров вчера. Срещата
бе инициирана от шоумена
във връзка с това, че
“политиците отказват да
приемат, че съществува”.
“Занесох на главния проку-
рор една папка с наруше-
ния, които са установени от
доброволците ни и моя
екип от адвокати по време
на изборите”, заяви Трифо-
нов. Относно мнението на
експерти, че мажоритарна-
та система е сложна, той
заяви, че хората са взели
решение на референдума,
а тези експерти са имали
една година да се изказ-
ват, но не са го направили.

еформаторският блок може
да приеме мандат от прези-
дента за съставяне на пра-
вителство. Това стана ясно
от думите на вицепремиера
в оставка Меглена Кунева
вчера. “Мандатът не се взе-
ма, той се дава. Не ми се
струва уместно, когато това
ти се предлага, да обърнеш
гръб. Да обърнеш гръб в
момента на една институция

Кабинетът продължава
да лъже за парите за Пловдив

Нито лев не е преведен за подготовката на града
за Европейска столица на културата, алармират социалисти
беше определена целева субсидия в
размер на 20 млн. лв.

“С решението си кабинетът опре-
дели, че средствата трябва  да се пре-
доставят по бюджета на община
Пловдив и да бъдат разпределени за
целия период. За 2015 г. това са 1,5
млн. лв., за 2016 г. - 2,5 млн. лв., за
2017 г. - 5 млн. лв., 2018 г. - 5 млн. лв.,
и за 2019 г. - 6 млн. лв.”, припомни
Търновалийски. Според него за ус-
пешното осъществяване на инициа-
тивата Пловдив се нуждае от инвес-
тиции, подготовка и провеждане на
културната програма, инфраструкту-
ра и цялостна реклама. Търновалий-
ски обясни, че посочената целева
субсидия от републиканския бюджет
е заложена във финансовата рамка
на апликационната форма, с която

община Пловдив спечели конкурса
Европейска столица на културата
2019 г.

“Явно сте обещали пари на общи-
на Пловдив, превели сте ги за раз-
лични дейности, които те са имали
да извършват. Има сериозно разми-
наване. И Пловдив, и неговите жите-
ли се чувстват ощетени”, подчерта
Манол Генов. Той обясни, че в пре-
поръките на международната коми-
сия и нейното жури, които са били
отправени към община Пловдив, за
първи път в историята на тази евро-
пейска инициатива открито се пре-
поръчва правителството на България
във възможно най-кратки срокове да
изпълни ангажиментите си по тези
приети решения от април т.г.

Това, че в бюджета за 2017 г. са

заложени следващите 5 млн. лв., не
е достатъчен аргумент и успокоение
за пловдивчани, че това ще се случи,
заяви Генов. Той припомни, че про-
грамата е одобрена от правителство-
то, има записано обновяване на
съществуващата културна инфраст-
руктура - музеи, галерии, театри, кон-
цертни зали и центрове, има обекти,
с които ще се подобри градската
среда, включваща паркове, общест-
вени пространства, градинки. Генов
се обърна към премиера и към фи-
нансовия министър в оставка с при-
зив да изпълнят решението на пра-
вителството и да преведат необходи-
мата сума, за да се даде възможност
на общината да започне активна
подготовка на изпълнението на про-
грамата.

Момчил Неков води в Брюксел победители в евросъстезание
Дискусията се проведе в

два модула: „Същност, история
и институции на ЕС” и
„Възможности пред младите в
ЕС“. Водещ на първия беше
Камен Тодоров от екипа на
евродепутата Момчил Неков,
а на втория - Теодора Хала-
чева, общински съветник и
председател на МО в БСП в

Пловдив.
След края на обучението

младежите, разделени в 5 от-
бора, участваха в оспорвано
състезание с въпроси за Ев-
росъюза. Те писаха и есе на
тема „ЕС и бежанците – начи-
ни за справяне с кризата“,
което формира част от оцен-
ката за представянето им на

форума.
Журито в състав Момчил

Неков, Теодора Халачева,
Красимир Карамфилов, юрис-
консулт на „НЕК“ Пловдив и
член на градския съвет на
БСП Пловдив, и Камен Тодо-
ров избра тима победител.
Отбор „Правистите“ в състав
Иван Кърчев, Илия Илиев,

Драгослава Кръстева, Лейла
Адемова и Елеонора Димит-
рова надделяха над остана-
лите младежи и спечелиха
посещение на Европарламен-
та в Брюксел. Там те ще се
запознаят на място с работа-
та на Момчил Неков, както и
с функционирането на инсти-
туциите на Европейския съюз.

Слави Трифонов и Цацаров
с близки позиции
за случващото се в държавата

Трифонов смята, че експертите, които се изказват срещу мажоритарния вот, са платени

Реформаторите може да приемат мандата за съставяне на правителство

РРРРР
като президентската е
дълбоко некултурно полити-
чески, а и човешки”, заяви
тя. Кунева призна, че парти-
ите в блока имат различни
мнения и че някои са по-оп-
тимистични, а други са по-
малко. “Казах, че РБ, в мое
лице и в лицето на ДГБ,
няма да се включва в
изпълнителната власт, но
ако мислим широко, ако се

опитаме да потърсим една
обединяваща фигура, на ко-
ято да й развържем ръцете
и да се даде възможност тя
да си състави правителство,
може би си струва поне да
се говори за това”, коменти-
ра Кунева.

Експерти коментират, че
по всяка вероятност рефор-
маторите нямат намерение
да се опитат да съставят ка-

бинет, но е възможно да за-
бавят връщането на мандата
с 24 часа или повече. Във
вторник предстои среща с РБ
и ГЕРБ, за да се обсъди ве-
роятността да получат под-
крепата на най-голямата
партия в парламента. Наме-
рението им е да говорят за
приемането на няколко за-
кона до края на този парла-
мент, сред които за антико-

рупцията и антитероризма.
Припомняме, че в петък

президентът връчи мандат
за кабинет на лидера на
ГЕРБ, който беше върнат. В
сряда той ще връчи мандат
и на БСП. Лидерът на пар-
тията Корнелия Нинова вече
обяви, че ще го върне и че
настоява за предсрочни
парламентарни избори в
първите дни на пролетта.

Според него хората добре
познават мажоритарната
система, защото гласуват
така за кметове и за
президент.
Трифонов е убеден, че
мажоритарният вот е
полезен за страната и
държавите с такава систе-
ма го доказват това. По
думите му експертите,
които се изказват срещу
мажоритарния вот, са
платени или с други думи
хора, които работят към
политическите партии. Той
е категоричен и че има
достатъчно време, за да
се направят необходимите
законови промени от този
парламент, за да може
следващите парламентарни
избори да бъдат с мажори-
тарен вот.
Водещият отказа да ко-
ментира какъв ще бъде
следващият му ход.

Д

Снимка БГНЕС
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По дипломатически път е получе-

на информация за три-четири чуж-
дестранни лица у нас, които вероят-
но подготвяли терористичен акт,
обяви вчера министърът на вътреш-
ните работи в оставка Румяна Бъчва-
рова в отговор на въпрос относно
публикации в британската преса за
готвено отмъщение след полицей-
ската акция, успокоила мигрантския
бунт в Харманли. Лицата са в поле-
зрението на службите и с тях се
работи, уточни тя на пресконферен-

РУМЯНА БЪЧВАРОВА:

равителството е поело
ангажимент да изгра-
ди три нови бежански
центъра от отворен тип.

3-4 чужденци подготвяли атентат в България
ция в Харманли. По-късноп стана
ясно, че това не е вярно. “Има лица,
които разпространяват информация
и в чужди медии за подготвян атен-
тат у нас. Ние сме направили всичко
възможно, за да ги установим и да
преценим защо се разпространява
тази невярна информация. Лицата не
са задържани, но сме установили кои
са. Някои от тях не живеят в Бълга-
рия”, оправда се Бъчварова

“България няма да изгражда нови
бежански центрове, а три „кризисни

площадки”. Те ще бъдат в близост
до границата ни с Турция”, коменти-
ра Бъчварова думите на Илияна Йо-
това. “Не става въпрос за центрове,
а за площадки, на които да бъдат
разположени фургони и евентуално
палатки. Те ще бъдат от затворен
тип и ще са на подчинение на
Държавната агенция за бежанците”,
обясни Бъчварова. По думите й мя-
стото на едната площадка вече е
определено. “Тя е до бивша гранич-
на застава край Лесово, но ще бъде

използван само теренът около сгра-
дата, а не самата постройка. Место-
положението на другите две още не
е определено”, поясни Бъчварова.
Тя намекна, че е удобно тя да бъде
разположена в Бояново, където
било най-удобно, но при отпора
срещу изграждането й този вариант
засега отпада. По отношение на
европейската финансова помощ
Бъчварова отбеляза, че става дума
именно за 160 млн. евро, но сумата
идва на траншове.

ИЛИЯНА ЙОТОВА:

Êàáèíåòúò íà Áîðèñîâ ùå ñòðîè
òðè íîâè áåæàíñêè ëàãåðà
ППППП
ЕК ни отпуска 101 млн. евро за мигрантите, а не 160, категоричен е новоизбраният вицепрезидент

Това обяви в телевизионно
интервю вчера новоизбрани-
ят вицепрезидент Илияна Йо-
това. Тя предупреди, че във
всеки един момент Харманли
може да се повтори. Полити-
ката за мигрантите е слаба,
направиха се много грешки,
подчерта Йотова.

Договорката е част от спо-
разумението с Европейската

комисия за отпускането на
пари за охрана на южната ни
граница и тази по море, обяс-
ни Йотова. Тя уточни, че Брюк-
сел ни дава само 101 млн.
евро, като се очаква 10%
съфинансиране от България,
а не 160 милиона. “От тях око-
ло 89 млн. ще отидат за нова
техника, а 18,9 млн. са за
строежа на новите бежански
лагери и за трансформацията
на още един транзитен
център. Това твърдяхме по
време на кампанията и бяхме

упреквани, че заиграваме със
страховете на хората”, каза
Йотова и показа официален
отговор до нея от ЕК.

Все още не е ясно къде ще
се намират новите лагери,
подчерта тя. Според Йотова
има риск следващият кабинет
да се окаже в ситуация, в ко-
ято страната е поела ангажи-
менти, които не може да
изпълни. Много важно е да се
изясни какви още са външно-
политическите ангажименти,
поети от правителството, ка-

тегорична е тя. Йотова
допълни, че в медиите са се
появили информации, че до-
като Консултативният съвет
за национална сигурност е
заседавал формално, в рези-
денции и в дома на премиера
са се провеждали паралелни
срещи с цел търсене на изход
от политическата криза. Тя
определи това като “задкули-
сие” и “договорки”, срещу ко-
ито хората са гласували на 13
ноември.

18,9 млн. евро не могат да

бъдат използвани за сигур-
ността по границите, призна
евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП
Емил Радев. Той обаче не
отговори конкретно дали с
тях ще се строят нови цент-
рове. Според Радев това са
парите, с които някои от ла-
герите ще бъдат преоборуд-
вани в затворен тип, ще се
увеличи охраната, а също
така и за евентуално създа-
ване на кризисни центрове
за настаняване по българо-
турската граница.

Окръжната прокуратура в Бургас се са-
мосезира след журналистически репор-
тажи и разпореди проверка за това, че на
2 и 3 декември 2016 г. в района на къмпинг
“Оазис” край с.Лозенец, община Царево,
неизвестен извършител с багери е уни-
щожил пясъчни дюни, съобщиха от
държавното обвинение вчера. Проверка-
та ще се извърши и с оглед данни за уни-
щожаване или повреждане на защитена
територия или местообитание, както и с
оглед данни за унищожаване или повреж-
дане на изключително ценни единични
или невъзстановими земни образувания.
За подобно престъпление законодателят
е предвидил наказание “лишаване от сво-
бода” до 5 г. и “глоба” от 2000 лв. до 20
000 лв., уточняват от прокуратурата.

Учителите от Професионалната гимназия в
Джебел започнаха протестни действия заради
неизплатени заплати. В общинския бюджет не
са предвидени пари за дофинансиране на учи-
лището, след като през лятото то е било
прехвърлено на общината от Министерството на
земеделието.

Председателят на Синдиката на българските
учители към КНСБ в Кърджали Нели Арнаудова
заяви, че за октомври общината е дофинансира-
ла заплатите. Следващото диференцирано запла-
щане за ноември и декември и още едно плаща-
не за диференцираното заплащане, т.е. три пла-
щания, учителите няма откъде да ги получат.

“След като разбраха, че няма да си получат
заплатите, колегите предприемат стачни дейст-
вия. Кметът категорично каза, че няма средства
да дофинансира заплатите. Ще има учебен про-
цес, няма да има прекъсване и вече в понедел-
ник, ако няма решение на този важен въпрос,
ще имат ефективна стачка”, каза Арнаудова.

Жителите на столичния квартал “Дружба” 2 алармираха,
че през уикенда бе разкопан чисто новият асфалт, положен

по ул. “Обиколна”. Улицата бе открита за движение едва
миналата седмица. Асфалтът бе разбит от “Топлофикация”

заради авария, а след отстраняването му се получи
първата “кръпка” на новата улица

Снимки ФЕЙСБУК И „СПАСИ СОФИЯ”

Жителите на кв. “Горна баня” заплашиха с гражданско
неподчинение и блокади на пътища, ако институциите
продължават да бездействат по разрешаването на транспорт-
ните проблеми в района. Хора от кварталите около незавърше-
ния Околовръстен път са заснели с дрон задръстванията, които
затрудняват движението на изходите и входовете към “Горна
баня”. Видеото показва трафика сутрин в час пик, както и
вечер. Виждат се неспиращи върволици от коли и ТИР-ове.

“Очевидно община и държава нехаят и си прехвърлят топ-
ката едни други. Затова взимаме нещата в свои ръце, докато
не видим ясен ангажимент на институциите за довършване на
Околовръстното от АМ “Люлин” до бул.”Бъкстон”, заканват се
от Инициативния комитет на “Горна баня”. Оттам напомнят, че
това е най-натоварената част от “пръстена” на София, която се
строи почти 10 години.

След заснемането на видеото е направено преброяване
на автомобилите, които са преминали от ключовите кръстови-
ща на Околовръстното. За 1 час сутринта през кръстовището
на бул. “Борис III” и Околовръстния път изходящите към “Боя-
на” автомобили са били 1364.

От комитета подчертават, че засегнати от все по-интен-
зивните задръствания по този участък са жителите на “Лю-
лин”, “Суходол”, “Горна баня”, “Овча купел” 1 и 2, “Бояна”,
“Княжево”, “Филиповци”, както и хилядите, идващи ежеднев-
но от Перник.

ЖИТЕЛИТЕ НА „ГОРНА БАНЯ”
ПЛАШАТ С БЛОКАДИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА
ГИМНАЗИЯ
В ДЖЕБЕЛ НА ПРОТЕСТ

ПРОКУРАТУРАТА
В БУРГАС
РАЗПОРЕДИ
ПРОВЕРКА ЗА
УНИЩОЖЕНИ
ДЮНИ В „ОАЗИС”

Колкото по-добре подготвени са преподавателите по
професии, толкова по-високо ще е нивото на училищата. Това
заяви зам.-министърът на образованието Диян Стаматов. Той
призова професионалните гимназии да се включат активно
в програмите за квалификация на учителите.

Стаматов се срещна във Враца с директори на професи-
онални гимназии с представителите на местната админист-
рация и бизнеса. През следваща година ще стартира проект
за квалификация на учители по Оперативна програма “На-
ука и образование за интелигентен растеж”. В него са зало-
жени обучения за 17 000 педагогически специалисти.

В момента министерството разработва и още един проект
по същата програма. Предвидено е той да осигури квалифи-
кация най-напред на учители от професионалните гимназии,
заяви Стаматов. По друг проект, който стартира от 2017 г.,
пък ученици ще получават заплати, когато полагат труд в
реална работна среда и създават продукти или услуги.

Ще могат да се включат 100 паралелки, а предложенията
на спечелилите ще бъдат финансирани с между 100 000 и
200 000 лв. Те ще отиват за въвеждане на повече практиче-
ски часове и актуализиране на учебните планове. Оттук ще
дойдат и средствата за заплати на учениците.

МОН призова учителите в
техникумите да учат още
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61 жители на Босилеград дариха кръв
във ВМА в знак на благодарност

Снимка ВМА

61 жители на сръбския град Босилеград
организираха поредна кръводарителска кам-
пания в Центъра по трансфузионна хемато-
логия на Военномедицинската академия. От
години болницата лекува безплатно сънарод-
ниците от западната ни съседка и в тази ак-
ция те виждат възможност да се отблагода-

рят за грижите на медиците. Сред първите
кръводарители беше и кметът на община
Босилеград Владимир Захариев. Медицин-
ските специалисти са впечатлени от жеста
на милосърдие на сънародниците ни, които
вече планират кръводарителска акция през
пролетта на следващата година.

МЗ пак отлага тавана
на доплащане
на лекарствата

лащането на по-ниска
здравна вноска от
страна на държавата
за деца, пенсионери и

Аида ОВАНЕС

Преди таванът за доплащане на лекарствата от пациенти-
те да е влязъл в сила от 1 януари 2017 г., МЗ го отменя. Това
става ясно от публикуван на електронната страница на МЗ
проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията,
правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти. Наредбата предвиждаше на медика-
ментите, включени в позитивния лекарствен списък, да не може
да се начислява доплащане от пациента, по-високо от 60% от
стойността на опаковка при отпускането им в аптека.

Тази идея на здравния министър в оставка Петър Москов
е от 2015 г. Тогава той се мотивира, че целта е да бъде
ограничен ценовият диапазон в доплащането от пациента и
той да не е повече от 50% от стойността на опаковка. “По този
начин ще се гарантира, че дори на пациента да бъде пред-
писан най-скъпият продукт в групата, той няма да доплаща
повече от 50%, отколкото би доплатил за най-евтиния продукт
(референтния продукт).” Разпоредбата трябваше да влезе в
сила от 1 февруари 2016 г., а доплащането се промени и
трябваше да е не повече от 60%. През т.г. датата на влизането
в сила на разпоредбата се промени още 2 пъти и остана за
1 януари 2017 г., но МЗ я отлага за пореден път.

“Анализът показа, че голяма част от сега съществуващите
лекарствени продукти на българския пазар няма да могат да
отговорят на изискванията и ще бъдат изтеглени от него.
Това от своя страна може да доведе до компрометиране на
започналото лечение или до неговото преустановяване”,
пише в доклада на министъра.

Äàâàò íà ÊÇÄ äúðæàâàòà çàðàäè
çàíèæåíàòà çäðàâíà âíîñêà
çà äåöà è ïåíñèîíåðè
БЛС остойности лекарския труд

ППППП

Всяка година над 2000
семейства у нас преста-
ват да съществуват пора-
ди системно пиянство. В
България алкохолно зави-
симите са 5% от населе-
нието, а злоупотребява-
щите достигат 40%. Това
съобщават от “Анонимни
алкохолици” в България
във връзка с годишнина
от първата сбирка на
общността у нас, провела
се на 5 декември 1989 г. в
клиниката на 4-ти кило-
метър в столицата.

В момента сбирки на
АА правят 25 групи в 15
града. Вече има сформи-
рани групи в затворите в
Плевен, София, Стара

Аида ПАНИКЯН

др. е дискриминация, катего-
рични са от Българския лекар-
ски съюз. Това става ясно от
подадения от БЛС сигнал в
Комисията за защита от дис-
криминация, която ще го раз-
гледа днес.

Държавата плаща от ре-
публиканския бюджет здрав-
ните вноски на децата до 18
г., учениците, студентите в
редовно обучение до 26 г.,
докторантите в редовно обу-
чение по държавна поръчка,
чуждестранните студенти в
редовно обучение, социално
слабите, задържаните под

стража и лишените от свобо-
да, лицата в производство за
предоставяне на статут на
бежанец или право на убе-
жище; родителите, осиновите-
лите или съпрузите, които по-
лагат грижи за инвалиди със
загубена работоспособност
над 90% и постоянно се нуж-
даят от чужда помощ и др.
Всички те са осигурявани
през 2016 г. на 55% от ре-
довната здравноосигурител-
на вноска (8%), а от догоди-
на ще бъдат осигурявани на
60%.

От БЛС са категорични, че
по този начин се дискрими-
нират тези хора и се предпо-
лага, че получават занижено
здравно обслужване. По-нис-
ката вноска, която държавата
плаща, води и до натрупване

на сериозен дефицит в систе-
мата на здравното осигурява-
не, категорично е съсловието.
Настоява се КЗД да препоръ-
ча на законодателя да въве-
де задължение на държавата
да внася за визираните групи
лица осигурителна вноска в
размер върху минималния
осигурителен доход за само-
осигуряващите се. В станови-
щето на НЗОК са цитирани
редица законови и подзако-
нови разпоредби, като твърде-
нието за наличие на дискри-
минация се счита за неосно-
вателно. МЗ смята сигнала за
неоснователен, съобщават от
КЗД.

Междувременно БЛС раз-
работи и представи проект на
методика за остойностяване
на лекарския труд. За отправ-

на точка е използван общият
клиничен преглед, оценен на
30 лв. Това е сумата, която
НЗОК плаща на лекарите.
Вторичният преглед е 21 лв.
Цените на останалите лекар-
ски дейности са производни
на цената на прегледа, като
към нея се прилагат различ-
ни коефициенти. В момента
НЗОК плаща 19 лв. за пре-
глед. В нея влизат и други
компоненти освен лекарски-
ят труд (за сестра, за консу-
мативи, материални и нема-
териални активи, данъци,
осигуровки и др.), коментират
от Центъра за защита на пра-
вата в здравеопазването.
Според експертите на центъ-
ра, ако бъде прието предло-
жението на БЛС за 30 лв.,
цената на лекарския преглед
трябва да стане 40 лв. “Мате-
матически не е невъзможно.
Бюджетът за специализира-
на извънболнична помощ
трябва да се увеличи с 200
млн. лв. или броят на прегле-
дите да се намали наполови-
на”, коментират от ЦЗПЗ.

НАД 200 000
БЪЛГАРИ СА
ИМЕНИЦИ
НА
НИКУЛДЕН

Н

Националният осигурителен инсти-
тут съобщава, че изплащането на
пенсиите през месец декември ще
започне на 7 декември 2016 г. (сря-
да) и ще приключи на 20 декември
2016 г. (вторник).  Съгласно ПМС
269 от 27 октомври 2016 г. към
пенсиите за декември ще бъде
изплатена еднократна допълнител-
на сума в размер на 40 лв. на пен-
сионерите, на които пенсията или
сборът от пенсиите, заедно с добав-
ките и компенсациите към тях, е до
300 лв. включително. Изплащането
на пенсиите чрез пощенските стан-
ции ще бъде извършено съобразно
изготвен график, който ще бъде пред-
варително обявен във всяка пощен-
ска станция. Преводите на сумите
за декемврийските пенсии по сметки
на пенсионерите, които получават
пенсиите си по банков път, ще бъдат
извършени на 7 декември 2016 г.

На Никулден, който по
традиция се отбелязва на 6
декември, над 200 хил. име-
ници имат своя празник, по-
казват данните на НСИ. От
тях две трети са мъже. В
края на 2015 г. името Нико-
лай носят 93 878 мъже, ко-
ето го нарежда на четвърто
място сред най-често сре-
щаните мъжки имена в
България, а Никола - 38
255. При новородените
през 2015 г. името Николай
е предпочетено за 706 мом-
чета, а Никола - за 701.
Името Николина носят 14
454 жени, производното му
Николинка - 7855, Никол -
10 205. През последните 15
години името Никол придо-
бива все по-голяма попу-
лярност и през 2015 г. е на
трето място сред най-често
срещаните женски имена
при 811 новородени моми-
чета. Днес празнуват и име-
ниците в още 12 държави
членки на ЕС - Гърция, Ес-
тония, Латвия, Литва, Пол-
ша, Словакия, Унгария,
Финландия, Франция, Хър-
ватия и Чехия.

КОЛЕДНИТЕ ДОБАВКИ ЩЕ БЪДАТ
ИЗПЛАТЕНИ С ДЕКЕМВРИЙСКИТЕ ПЕНСИИ Годишно 2000 семейства се

разпадат заради системно пиянство

Загора, както и в психиа-
тричните клиники в Рад-
нево и Суходол. “Аноним-
ни алкохолици” работи в
тясно сътрудничество с
общопрактикуващи лека-
ри, психолози, психиатри,
токсиколози, с общински-
те центрове за превенция

и някои пробаци-
онни служби.

Злоупотре-
бата с алкохол
като причина за
смърт е на трето
място след сър-
дечносъдовите и
злокачествените
заболявания. Ал-
кохолът е в осно-
вата на повече

от 50% от фаталните ка-
тастрофи и е причина за
над 60% от тежките
престъпления (убийства,
побои, изнасилвания).
41% от битовите травми
и трудовите злополуки са
следствие от прекомер-
на употреба.
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Бизнесът е предпазлив в очаква-
нията си за 2017 година. Основен
фактор за несигурността в прогнозите
са сложната вътрешнополитическа
обстановка, предстоящите предсроч-
ни избори, външните рискове като
бежанската криза, както и задълбо-
чаващият се проблем с липсата на
подготвена работна ръка. Това показ-
ват резултатите от анкетата сред фир-
мите, членове на Асоциацията на ин-
дустриалния капитал.

В анкета 53% от запитаните ком-
пании смятат, че няма да имат изме-
нение в продажбите през следващата
година. 34% очакват ръст, а 13 на сто
по-малко продажби. Според анкетата

Бизнесът щял да повиши
заплатите между 5 и 7% догодина

Васил Велев

Като неуспешни през
тази година АИКБ
определи реформите
в здравеопазването,
съдебната система,
сектор „Сигурност”

41% от запитаните очакват по-добър
финансов резултат, 38% не предвиж-
дат изменение, а останалите се опа-
сяват от влошаване. 66% от анкетира-
ните няма да променят броя на слу-
жителите си, 22% ще наемат още
хора, а останалите готвят съкращения.
Почти 47% няма да променят запла-
тите догодина, а приблизително 53%
ще ги увеличават. Под 0,5% от запи-
таните ще намаляват възнаграждени-
ята. “Бизнесът очаква умерен ръст на
продажбите средно от 3-4% през

следващата година, като допълнител-
но произведената добавена стойност
ще се използва в по-голяма степен за
повишение на възнагражденията
средно с 5-7%, както и за подобрява-
не на финансовите резултати”, обоб-
щи резултатите председателят на
АИКБ Васил Велев.

Преобладаващата част от износи-
телите не очакват промяна в експорта
си през 2017 г., а половината от упра-
вителите и мениджърите правят пла-
нове за увеличаване на инвестициите
си през новата година. “Тези нагласи
може да не се сбъднат предвид очак-
ваната политическа нестабилност в
държавата и ако се приеме промяна-
та в Кодекса на труда, която ще нама-
ли работните дни с 3 дни през годи-
ната”, коментира Велев. Анкетата по-
казва още, че всеки втори работода-
тел смята, че размерът на минимал-
ната работна заплата през 2017 г.
трябва да остане на нивото от 420
лева, а не да се увеличава на 460
лева.

Като неуспешни през тази година
бяха определени от бизнеса рефор-

мите в здравеопазването, съдебната
система, сектор “Сигурност”. “Недо-
стигът на работна ръка излиза като
основен проблем за бизнеса, който
по своята острота вече надминава
корупцията и административните пре-
гради като бариери за развиване на
стопанска дейност”, посочи Велев.
Фирмите членове на АИКБ очакват
през новата година да се предприе-
мат спешни мерки за решаване на
проблемите в няколко сектора - оси-
гуряване на човешки ресурси с необ-
ходимите компетенции в професии,
търсени от приоритетни индустриал-
ни сектори; ограничаване на намеса-
та на държавата на пазара на труда
чрез определяне на минималната
заплата, минималния осигурителен
доход и добавки за натрупан стаж;
въвеждане на принципа “Замърсите-
лят плаща” при определянето на так-
са “Битови отпадъци”; меморандум за
нови ВЕИ-централи и развитие на
енергийната борса; развитие на капи-
таловия пазар чрез листване на
държавни дружества и ограничаване
на свръхрегулациите и др.

Китайската национална
ядрена корпорация има инте-
рес към изграждането на
атомна централа в Белене,
съобщиха от правителствена-
та информационна служба.
Премиерът Бойко Борисов,
вицепремиерът по европей-
ските фондове и икономичес-
ката политика Томислав Дон-
чев и министърът на енерге-
тиката Теменужка Петкова са
се срещнали с представители
на китайската корпорация по
тяхна инициатива.

Проектът “Белене” беше
спрян преди години по време
на първото правителство на
ГЕРБ като нерентабилен. Око-
ло президентските избори
прокуратурата се активизира
и повдигна обвинения срещу
трима бивши министри на ико-
номиката и енергетиката във
връзка с проекта. Миналата
седмица правителството одо-
бри изплащането на 600 млн.
евро на руската “Атомстройек-
спорт” за произведените два
реактора по спрения проект.
След като НЕК заплати на
“Атомстройекспорт” дължима-
та според арбитражното ре-
шение сума, тя ще придобие
оборудването. “Това ще позво-
ли отделяне на активите в
проектна компания и старти-
ране на процедура за прива-

КИТАЙСКА ЯДРЕНА
КОРПОРАЦИЯ ИМАЛА
ИНТЕРЕС КЪМ
ПРОЕКТА„БЕЛЕНЕ”

тизация”, е посочено в съоб-
щението на правителството.

Премиерът в оставка Бори-
сов е обяснил на китайските
представители, че проектът
“Белене” би могъл да се реа-
лизира на пазарна основа, без
държавна инвестиция и без
договори за дългосрочно изку-
пуване на електрическа енер-
гия. Представителите на китай-
ската корпорация са потвърди-
ли готовност за участие в реа-
лизацията на проекта при по-
добни условия, е посочено в
правителственото съобщение.

Китайската национална
ядрена корпорация е наслед-
ник на китайското министер-
ство на атомната енергетика.
Компанията е една от воде-
щите в сектора в междунаро-
ден план като работи по це-
лия спектър - от разработва-
не на мини, проектиране, из-
граждане и опериране на
ядрени реактори до съхране-
ние на отработено ядрено
гориво. В момента корпораци-
ята оперира 16 реактора в
Китай и изгражда допълни-
телно още девет. Китайската
национална ядрена корпора-
ция е единственият произво-
дител на ядрено гориво в
Китай. Компанията има 100
дъщерни фирми, служителите
й са над 100 000.

България е сред страните,
които са най-тежко засегнати
от загуби на продажби в ре-
зултат на фалшифициране в
Европейския съюз. Стойност-
та на този показател за стра-
ната надхвърля повече от два
пъти средната за ЕС. Това
сочат проучвания, проведени
от Службата на Европейския
съюз за интелектуална собст-
веност (EUIPO) чрез Европей-
ската обсерватория за нару-
шения на правата на интелек-
туалната собственост.

Резултатите сочат още, че
годишните загуби в резултат на
фалшифициране на продукти в
България възлизат на повече
от 748 млн. лв., като преките
загуби в девет разгледани сек-
тора възлизат на повече от 624
млн. лв. Това се равнява на
16,8% от продажбите във
въпросните сектори. На паза-
ра на труда в България тези
цифри се изразяват в 23 400
изгубени работни места, от

Сред най-засегнатите сме в ЕС
от загуби заради фалшификати

Традиционните пощенски
услуги намаляват с 3%, а бро-
ят на куриерските услуги на-
раства с 57%, съобщи пред-
седателят на Комисията за
регулиране на съобщенията
(КРС) Веселин Божков, цити-
ран от Дарик. “Както и в Евро-
па, така и у нас през послед-
ните години се забелязва
промяна в нагласите на по-
требителите по отношение на
пощенските услуги. Електрон-
ната търговия се превърна в
съществен фактор за развити-
ето на пазара. Това доведе до
спад в търсенето на традици-
онните пощенски услуги и
нарастване на потребление-

С 57% НАРАСТВА
ПОЛЗВАНЕТО НА
КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

то на колетните вътрешни и
международни пратки”, обяс-
ни Божков.

По думите му въпреки на-
блюдаваното намаляване на
търсенето на услугата “хибрид-
на поща”, към края на 2015 г.
тя формира над 50% от общия
брой пратки. По данни на КРС
38% от всички приходи от
пратки за страната до 20 кг са
формирани от колети, генери-
рани от електронна търговия.
България бележи най-голям
ръст на тази услуга на евро-
пейско ниво - 132%, отбеляза
той. Броят на международните
входящи пратки е нараснал с
близо 40%.

Търговското изложение “Доверете се на българското”
отвори врати вчера в ЦУМ в София. То е организирано от БТПП,

в него участват над 65 наши фирми и ще продължи до 23 декември

които 20 100 работни места са
пряко изгубени в разглеждани
общо девет сектора.

Щетите от фалшифицира-
нето и пиратството като цяло
в Европейския съюз всяка го-
дина възлизат на 163 млрд.
лв. и 790 хил. изгубени работ-
ни места, показват данните.

Проучванията показват, че
в резултат от наличието на
фалшифицирани стоки на па-
зара в девет сектора в ЕС
ежегодните загуби са над 94
млрд. лева, или 7,4% от всич-
ки продажби. Същевременно
всяка година се реализират
допълнителни загуби в раз-
мер на 69 млрд. лева за цяла-
та икономика на ЕС във
връзка с непреките последи-
ци от фалшифицирането и пи-
ратството в тези сектори. Това
се дължи на факта, че произ-
водителите купуват по-малко
стоки и услуги от доставчици-
те, което води до верижни
последици в други области.

Секторите, които са засег-
нати, са: козметични продукти
и продукти за лична хигиена,
облекло, обувки и аксесоари,
спортни стоки, играчки и игри,
бижута и часовници, ръчни
чанти, музикални записи,
спиртни напитки и вино, както
и фармацевтични продукти.

Най-тежко засегнатият сек-
тор у нас е този с продажбите
на лекарства, в сравнение със
средните стойности на ЕС.
Изгубените продажби в него
възлизат на 17,6% от закон-
ните продажби. Тази стойност
надхвърля четирикратно
средната за ЕС. Данните по-
казват, че в абсолютно изра-
жение производството на
фармацевтични продукти е
секторът, който има най-голе-
ми нереализирани продажби
заради фалшифициране в
страната. На този сектор се
падат половината от нереали-
зираните продажби в раз-
глежданите сектори.

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА
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Около 50% от тютюна от двете сортови групи
“Каба кулак” и “Бърлей” в Североизточна България
вече е изкупен, а фирмите се разплащат със стопа-
ните в срок до две седмици. С 10% по-високи са
цените в сравнение с миналогодишната изкупна
кампания, предаде БНР.

Три са причините за по-високите изкупни цени
според председателя на Националната асоциация
на тютюнопроизводителите в България Цветан
Филев. Една от тях са по-малките количества тю-

На по-високи цени се изкупува
тютюнът в Североизточна България

тюн, които са произведени през 2016 година в срав-
нение с 2015 година, по-доброто качество на тютю-
невата суровина и по-големият брой търговски опе-
ратори, участващи в изкупуването. Осем фирми,
четири от които български, изкупуват тютюна от
двата сорта - “Каба кулак” и “Бърлей” - в Североиз-
точна България. До дни ще започне изкупуването
на “Катерини”, “Гръцка басма” и “Източен Балкан”.
Очаква се тази година кампанията да приключи в
края на януари.

6,80 лв. искат
търговците за жив шаран
Между 4 и 6 лв. ще ви струва килограмът от най-предпочитаната за Никулден риба

От 6,50 до 6,80 лв.
искат търговците в Со-
фия за килограм жив
шаран, показа проверка
на ДУМА. Цената на най-
предпочитаната за Ни-
кулдeн риба в търговски-
те вериги варира от 4,99
до близо 6 лв. за кило-
грам. За около 5-6 лв. за
килограм се предлага
шаранът и по пазарите.
Скумрията можете да
намерите на цена от
около 5 лв. за замразе-
ната до близо 8 лв. за

Рибата беше най-търсената стока вчера на Женския пазар в София

охладената почистена
риба. Цената на предла-
ганата по пазарите в
столицата охладена
пъстърва варира от 9,40
до 12 лв. за килограм.
Много търсена е
пъстървата, отглеждана
в стопанства в България,
която е от 7,50 до над
10 лв. За килограм лав-
рак търговците искат
близо 15 лв. Щуката е
около 7,50 лв., а сомът -
10 лв. за килограм. От
по-скъпите риби, макар

и рядко, се купува сьом-
га. При нея цените са
традиционно високи, от
22-25 лв. до над 45 лв.
за кг в зависимост от
вида и мястото на улов.

Търговците на Риб-
ната борса на Централ-
ния кооперативен па-
зар във Варна продава-
ли жив шаран на 6 лв.
за кг. Чернокопът се
предлагал по 7 лв.

Цените на шарана в
Благоевград били като
миналогодишните, спо-

ред производителите.
Средният размер на ри-
бите обаче бил по-
малък - до 2 кг, заради
топлото лято. Според
производителите от 5-6
години няма промяна в
цените на предлаганата
риба. На едро шаранът
се предлага за 4,50 лв.,
толстолобът - за 2,50, а
белият амур за 5 лв. за
килограм.

В търговската мрежа
в Пазарджик цените на
шарана варират от 5 и

6,50 лв. за кг. Толсто-
лобът остава с непроме-
нени цени през послед-
ните години и се търгу-
ва за около 3 лв. за кг.
Скумрията е на цени
между 4,50 и 5,50 лв. за
кг, като тя е най-търсе-
ната риба след шарана
за предстоящия празник.

От 4 до 6 лв. за кг е
цената на шарана в Сли-
вен, предаде “Фокус”. Хо-
рата търсели по-едри ек-
земпляри, твърдят търгов-
ците. Толстолобът може
успешно да замени шара-
на и е по-евтин, обясня-
ват още търговците, може
да се намери за около 4
лв. за кг, скумрията е по-
евтина - може да се наме-
ри и по 3 лв. за кг.

Още преди дни стана
ясно, че Изпълнителна-

та агенция по рибарство
и аквакултури е започ-
нала засилени проверки
на риба и рибни продук-
ти преди Никулден. За-
едно с инспекторите от
Българската агенция по
безопасност на храните
(БАБХ) те проверяват
търговските и рибносто-
панските обекти, заве-
денията за обществено
хранене и тържищата за
търговия с риба. През
2015 година в страната
са извършени над 1000
извънредни проверки на
обекти, предлагащи
риба и рибни продукти.
В резултат на инспекци-
ите са издадени 29
предписания и са съста-
вени 9 акта за установя-
ване на административ-
но нарушение.

През зимния сезон
приходите от туризъм
ще са около 970 млн.
лв., прогнозира вчера
директорът на Институ-
та за анализи и оценка
в туризма Румен Драга-
нов, цитиран от “Фокус”.
“Не се генерира голяма
част от общите приходи
в сектора, тъй като клю-
чов е летният сезон,
който допринася три
пъти повече от това
число. Със своята интен-
зивност зимният сезон

Очакват 970 млн. лв.
приходи от зимния туризъм
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става все по-интересен
и по-интересен. Вече
говорим за есенен и
пролетен туристически
сезон, които също гене-
рират около милион
посещения при милион
и 700 хиляди туристи,
когато говорим за този
по-удължен зимен се-
зон. България действи-
телно е дестинация че-
тири сезона, като има
отличен туристически
продукт. Сега е времето
тя да се позиционира на

основните европейски и
извъневропейски паза-
ри и действително да
разберем, че това, кое-
то многократно ни е
казвано: “Развивайте
туризма”, е разковниче-
то да подобрим местна-
та икономика и всеки от
нас да стане по-богат”,
коментира Драганов.

Според него голямо
бъдеще имат СПА и бал-
нео-, както и голф ту-
ризмът, които привличат
платежоспособни посе-

тители. “Културният, сел-
ският, екстремният и гур-
ме туризмът също са в
подем. У нас за Коледа
ще дойдат и много чуж-
денци, привлечени от
честванията на празни-
ка от източноправослав-
ните. В България са нуж-
ни 5 летища, които да
подсигурят редовни
чартърни полети, както
и такива на нискотариф-
ните авиокомпании към
страната ни”, каза още
Румен Драганов.
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Австрия има
нов президент
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нов президент
Австрия има
нов президент
Австрия има
нов президент
Австрия има
нов президент

“От Виена из Европа се излъчва
червено-бяло-червен сигнал за на-
дежда и за положителна промяна”,
заяви новият австрийски президент
Александер Ван дер Белен, след като
успя да победи крайнодесния канди-
дат на Австрийската партия на свобо-
дата Норберт Хофер.

Гласуването, което беше провер-
ка за обществените настроения,
поне временно спря популистката
вълна, заливаща западните демо-
крации. То беше повторение на ба-
лотажа през май, произведен пре-
ди Великобритания да гласува за
излизане от Европейския съюз и
американците да изберат Доналд
Тръмп за президент.

“Аз ще бъда проевропейски пре-
зидент на Австрия, отворен към све-
та”, заяви бившият лидер на “Зеле-
ните”. Победата му беше посрещна-
та с голяма радост и облекчение от
неговите поддръжници. Повторният
балотаж беше свикан, след като
първото гласуване през май, спече-
лено от Ван дер Белен, беше анули-
рано заради нередности при пребро-
яването. Австрийците са доволни, че
оставят зад себе си комедията от
грешки, която доведе до проточване
на изборния процес почти една го-
дина, предизвиквайки някои социал-
ни медии да окачествят страната
като “бананова република”, отбеляз-
ва Ройтерс.

Победата на Ван дер Белен беше

Изборът на Александер Ван дер Белен засега
спря популистката вълна в Европа

приветствана от умерени политици в
Европа като удар срещу популистки-
те сили, искащи да отслабят Евро-
пейския съюз, посочва “Асошиейтед
прес”. Въпреки че президентският
пост в Австрия има предимно цере-
мониален характер, изборите при-
влякоха вниманието на цяла Европа
заради възможността за нова побе-
да на популистите, след като Тръмп
беше избран за президент на САЩ,
а Великобритания гласува за изли-
зане от ЕС.

Претендентът за високия пост
Норберт Хофер веднага призна по-
ражението си и заяви, че загубата е
“наистина много болезнена, но изби-
рателите винаги са прави при демо-
крацията”, допълват агенциите.

Според оповестените резултати
след преброяване на всички гласове,
без подадените по пощата, Ван дер
Белен печели 51,68 процента, а Хо-
фер - 48,32 процента. Социолозите
прогнозират, че след преброяването
на подадените по пощата гласове
окончателният резултат ще бъде 53,3
процента за Ван дер Белен срещу
46,7 процента за Хофер.

Междувременно влиятелни еврос-
кептични популисти в други страни от
ЕС, където догодина предстоят избо-
ри, омаловажиха поражението на
Хофер като временен неуспех, но
резултатът беше приветстван с облек-
чение от политиците от основното те-
чение. Френският президент Франсоа

Оланд каза, че австрийците са гласу-
вали за Европа. Германският вице-
канцлер Зигмар Габриел определи
изхода от изборите като “ясна побе-
да за здравия разум срещу десния
популизъм”. Външният министър на
Германия Франк-Валтер Щайнмайер
изрази задоволство от резултата, като
го нарече “добър знак срещу попу-
лизма в Европа”.

От своя страна австрийският канц-
лер Кристиан Керн заяви, че Ван дер
Белен, който е клонящ към левицата
либерал и подкрепя ЕС, “ще пред-
ставлява Австрия по отличен начин в
страната и чужбина”.

Лидерката на крайнодесния На-
ционален фронт във Франция Марин
льо Пен и антиимигрантският поли-
тик Герт Вилдерс в Холандия поздра-
виха Хофер за силното му представя-
не. Льо Пен, която се надява да се
възползва от антиимигрантските и
насочените против ЕС настроения, за
да спечели президентските избори
във Франция догодина, заяви в ту-
итър, че Хофер и неговата партия са
се “сражавали с кураж”, и добави, че
“на следващите парламентарни избо-
ри победата ще бъде тяхна”.

 “Продължаването на конструктив-
ното сътрудничество на Австрия за
намиране на общи европейски реше-
ния и запазване на европейското
единство ще останат съществени”,
подчерта председателят на Европей-
ския съвет Доналд Туск, след като
поздрави Ван дер Белен за заслуже-
но спечеления вот.

Окончателните резултати от гла-
суването се очакват по-късно днес.

Гръцки съд отхвърли искането
за екстрадиция на трима турски
военни, които Анкара настоява да
й бъдат предадени по обвинения,
че са участвали в опита за пре-
врат, съобщиха съдебни източни-
ци.

Съдебният състав се мотиви-
ра, че тримата мъже – част от
група от осем души, потърсили
убежище в Гърция, са заплашени
от репресии, ако се върнат в ро-
дината си.

Съдът посочва също, че тур-
ските власти не са представили
достатъчно доказателства, които
свързват офицерите с опита за
преврат срещу турския президент
Реджеп Ердоган.

“Много съм доволна от реше-
нието, те не трябваше да бъдат
екстрадирани... Съдът беше обек-
тивен”, коментира адвокатът на
войниците Ставрула Томара.

Японският премиер Шиндзо Абе ще посети
американската военноморска база Пърл Харбър,
Хаваи. Абе, който ще бъде първият лидер на
Япония, който ще посети базата, ще направи
историческото си посещение си на 27 декември,
придружен от американския президент Барак
Обама. На 7 декември 1941 г., по време на Вто-
рата световна война, японските сили изненадва-
що атакуват американската базата. Вследствие
на това загиват 2300 американски военнослу-
жещи, а САЩ, които до този момент са неут-
рални, влизат във войната. Двамата лидери
ще почетат паметта на загиналите на мястото
на атаката, преди последна среща на върха
между тях в Хаваи. Новината за посещението
идва два дни преди 75-ата годишнина от
атаката. През май тази година пък Обама
стана първият действащ президент на САЩ,
който посети японския град Хирошима, къде-
то през 1945 г. американски бомбардировачи
пускат атомна бомба. Тогава загиват около
150 хиляди души, повечето от които цивилни.

АБЕ С
ИСТОРИЧЕСКО
ПОСЕЩЕНИЕ НА
ПЪРЛ ХАРБЪР

ГРЪЦКИ СЪД ОТКАЗА ДА

ЕКСТРАДИРА ТУРСКИ ОФИЦЕРИ
Припомняме, че нееднократ-

но България връща на Турция за-
подозрени от турските власти за
участие в преврата. Последно,
през октомври, българските вла-
сти върнаха на Турция заподозре-
ни в участие в организацията на
Фетхуллах Гюлен, обвинен от
Анкара, че стои зад опита за
преврат. Седем души бяха откри-
ти от български гранични и поли-
цейски служители при проверка
на каросерията на ТИР с турска
регистрация, пътуващ към Румъ-
ния. Върнати бяха трима комиса-
ри, уволнени от полицейските
дирекции в Диарбекир и Коджа-
ели, доцент доктор-преподавател
в университета в Малатия, жур-
налист от закрития вестник “За-
ман”, преподавател по физика и
математика в гимназия в Бурдур
и обвинен в търговия с наркотици
собственик на магазин.

Снимки БГНЕС

Руски Су-33 се разби
в Средиземно море

Руски изтребител Су-33 се
разби в морето след неуспешен
опит да кацне на самолетоноса-
ча “Адмирал Кузнецов”, който бе
изпратен в Средиземно море за
военните операции в Сирия.
Пилотът е катапултирал навре-
ме и е в безопасност. Това е
вторият самолет, който руски-
те ВМС губят от средата на
ноември, когато самолетоно-
сачът пристигна край сирийски-
те брегове.

Турски F-16 нарушиха
гръцкото въздушно
пространство

За два турски изтребителя
има информация, че два пъти са
нарушили въздушното простран-
ство на Гърция, съобщи базира-
ната в Кипър телевизия “Сигма”.
Турски изтребители F-16 са на-
влезли в гръцкото въздушно про-
странство в района на острови-
те Лесбос и Хиос и са влезли в
конфликт с два гръцки F-16. Вме-
сто да напуснат гръцкото
въздушното пространство, два-
та турски изтребителя са се
придвижили към островите Хиос
и Самос.

Премиерът на
Нова Зеландия
хвърли оставка

Премиерът на Нова Зеландия
Джон Кий изненадващо подаде
оставка. Кий, който е лидер на
дясноцентристката Национална
партия, пое премиерския пост
през 2008 г. “Десет години на
върха са много време”, коменти-
ра премиерът, като посочи, че
някои лидери остават на власт
твърде дълго. Същевременно той
допълни, че неговото оттегляне
е жест към семейството му.

10 деца загинаха при
катастрофа в Русия

12 души, сред които десет
деца, загинаха при тежка ката-
строфа в Русия. Сблъсъкът е
станал между автобус, превоз-
ващ членове на детския спортен
отбор по акробатика, камион и
два автомобила. В автобуса е
имало общо 32-ма души, от кои-
то 29 деца.

Германски съд осъди влаков диспечер
на три години и половина затвор за

железопътната катастрофа в
провинция Бавария, при която загинаха

12 души, а 89 души пострадаха. 40-
годишният обвиняем призна, че е

направил грешка при сигнализацията и
се е обадил на грешен номер при

извънредни ситуации. Диспечерът също
призна, че е играел на мобилния си

телефон преди катастрофата
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Върховният съд на Великобритания
започна историческо изслушване за
“Брекзит”, съобщи Франс прес. Казусът
е определян като един от най-важните
за Острова от десетилетия насам.

Правителството на премиера Те-
реза Мей обжалва съдебно решение,
според което “Даунинг стрийт” трябва
да търси одобрение от парламента,
преди да задейства член 50 от Лиса-
бонския договор за излизане от ЕС. С
него Лондон уведомява останалите 27
страни членки и европейските инсти-
туции, че започва срокът от 2 години,
в който да се договори как Велико-
британия ще напусне съюза.

Израел, Йордания и Палестина
напредват с проект за спасяване на
Мъртво море, съобщи на правителст-
вено заседание израелският премиер
Бенямин Нетаняху, цитиран от ТАСС.
“Преодоляхме пореден етап по пътя
на осъществяването на проекта за из-
граждане на тръбопровода, свързващ
Червено море и Мъртво море - САЩ,
ЕС и Япония финансират съвместния
проект на Израел, Йордания и Палес-
тинската автономия”, посочи Нетаняху.

По думите му проектът предвижда
обезсоляване на вода за израелски и
йордански населени места, което по
план трябва да стане още през 2020 г.,
а солената вода от Червено море ще
отива в Мъртво море.

Израел, Йордания и палестинците
подписаха тристранен договор за стро-

Мей започна съдебна
битка за „Брекзит”
Върховният съд
стартира
изслушвания по дело
за правото на
правителството да
задейства
процедурата
по излизане
на Великобритания
от ЕС

Снимкa БГНЕС

Проевропейски активисти, облечени като съдии от Върховния съд,
демонстрираха пред сградата на висшата инстанция

За първи път в историята всички
11 съдии във Върховния съд се съби-
рат за четиридневно изслушване.

Миналия месец британски съд по-

станови, че правителството не може
само да задейства преговорите с ЕС
без разрешението на парламента.
Решението вбеси поддръжниците на

“Брекзит” и някои медии, които обви-
няват съдиите, че са попречили на
волята на 52% от британците, гласу-
вали за излизане от ЕС на 23 юни.

Вчера британското правителство
изложи жалбата си, като решението на
Върховния съд се очаква през януари.
Джереми Райт, главен съветник на пра-
вителството по правните въпроси, ос-
порва съдебното решение, че каби-
нетът има конституционна власт върху
външната политика, включително да се
оттегля от споразумения според така
наречените кралски прерогативи.

Право да изразят позиция получи-
ха още представители на живеещите
в чужбина британци, група за защита
правата на децата, правителствата на
Шотландия и Уелс, както и профсъюз,
представляващ нископлатените бри-
танци и работещи в страната гражда-
ни от Евросъюза.

Ако решението на висшата съдеб-
на инстанция потвърди, че правител-
ството трябва да поиска съгласието
на депутатите, е възможно активира-
нето на член 5 да бъде спряно в Ка-
марата на общините или в Камарата
на лордовете.

Премиерът на Великобритания
Тереза Мей обяви, че ще задейства
член 50 от Лисабонския договор през
март 2017 г.

Руски и американски
експерти ще се срещнат
през идните дни, за да
определят маршрутите и
времето, в което бунтовни-
ците ще напуснат Алепо.
Това заяви руският ми-
нистър на външните рабо-
ти Сергей Лавров.
“По време на руско-
американските консулта-
ции конкретният маршрут
и времева рамка за изтег-
ляне на всички бойци от
Източно Алепо ще бъдат
договорени”, каза Лавров,

Русия и САЩ обсъждат изтеглянето
на бунтовниците от Алепо

допълвайки, че разговори-
те в Женева ще започнат
във вторник или сряда.
Бунтовниците в Сирия
отрекоха да подготвят
изтегляне от Алепо, неза-
висимо от загубите, които
търпят от силите на прави-
телството.
Представител на бунтовни-
ческата група “Нуредин
ал Зинки” заяви, че вся-
какви планове за “напус-
кане на бунтовнически
групи биха били неприем-
ливи”. Подобна позиция

изрази и говорител на
групата “Армия на исля-
ма”, от която посочиха, че
бунтовниците “ще се
бият... до последна капка
кръв”.
Междувременно две ле-
карки загинаха при обст-
рел на руската мобилна
болница в Алепо, съобщи
официалният говорител на
Министерството на отбра-
ната на Русия Игор Кона-
шенков. При атаката са
пострадали и цивилни,
дошли на преглед.

Новоизбраният президент
на САЩ Доналд Тръмп отно-
во твърдо предупреди амери-
канския бизнес, че ако изне-
се своите операции в чужби-
на, ще му бъде наложен 35%
данък при опит да продава
продукцията си обратно в
САЩ, предаде радио “Гласът
на Америка”.

В серия от съобщения в
социалната мрежа туитър
Тръмп заяви, че планира “зна-
чително да намалява” данъ-
ците и регулациите за бизне-
са. Но, допълни той, всяка

С 35% данък Тръмп плаши
US бизнес в чужбина

компания, “уволняваща свои-
те служители, строяща нова
фабрика или завод в друга
държава и след това смятаща
да продава продуктите си
обратно в САЩ без наказа-
ние и последствия, греши”.

Милиардерът, който ще
влезе в Белия дом на 20 яну-
ари, каза, че митническите
такси за произведена в чуж-
бина продукция “ще направят
напускането финансово труд-
но. Моля, бъдете предупреде-
ни, преди да направите много
скъпа грешка”, написа Тръмп.

Американските вла-
сти няма да позволят
на петролопровода
“Дакота Аксес” да мине
през региони в Север-
на Дакота, където про-
тестите срещу проекта
продължават от месе-
ци. Петролопроводът е
изграден в по-голяма-
та си част, но проектът
за тръбите, минаващи
под езерото Оахи, бе
върнат два пъти за
одобрение от държав-
ните власти. Федерал-

Американските власти спряха
строежа на петролопровод
през индиански земи

ната агенция, отговаря-
ща за големите инже-
нерни проекти в стра-
ната (USACE), реши да
не дава разрешение
той да мине оттам. От
агенцията уточниха, че
решението е взето за-
ради необходимостта
да се разгледат алтер-
нативни маршрути, но
не обясниха какви са
алтернативите. Демон-
странтите бяха против
строежа на петроло-
провода, който трябва

да мине под езерото
Оахи и близо до сиукс-
кия резерват Standing
Rock, защото смятат,
че това е заплаха за
водния резерв на реги-
она и свещената земя
на индианците. През
уикенда към тях се
присъединиха близо
две хиляди американ-
ски ветерани.

Ройтерс припомня,
че новоизбраният аме-
рикански президент
одобрява проекта.

НАПРЕДВА ПРОЕКТЪТ НА ИЗРАЕЛ,
ЙОРДАНИЯ И ПАЛЕСТИНА ЗА
МЪРТВО МОРЕ

ителството на Канала на двете морета
между Червено и Мъртво море през
декември 2013 г. в централата на Све-
товната банка във Вашингтон. Инфра-
структурата на канала трябва да включ-
ва тръбопроводи с дължина неколкос-
тотин километра, опреснителни съоръ-
жения и ВЕЦ.

Равнището на Мъртво море всяка
година се понижава с над 1 метър
поради интензивната експлоатация на
водите на река Йордан, която го за-
хранва, но и поради наличието по
бреговете й на многобройни изпари-
телни басейни, използвани за извли-
чане на минерали.

Мъртво море, чиито брегове са по-
делени между Йордания, Израел и
Палестинската автономна власт, може
да пресъхне окончателно до 2050 г.

30 работнически и комунистически партии от Ев-
ропа, обединени в Европейската комунистическа
инициатива, осъдиха новия антикомунистически за-
кон (бел. ред. - законопроекта, приет на първо четене
от Народното събрания) и обявиха солидарност с
българските комунисти в специално писмо. Партиите
от инициативата искат незабавно оттегляне на анти-
комунистическия закон и всяко друго преследване на

30 европейски комунистически партии
осъдиха законопроекта на Методи Андреев

комунистите и тяхната дейност, идеология и символи.
“Тази нова антикомунистическа офанзива е инте-

грирана в целите на ЕС и на буржоазните правител-
ства да подменят и пренапишат историята, като
преследват комунистическите партии и комунисти-
те, криминализират тяхната активност и забраняват
комунистическата идеология”, се казва в писмото.
От инициативата посочват, че усилията са насочени

към съзнанието на младите хора, което систематич-
но се облъчва с антикомунизъм, с клевети срещу
държави, в които е изграден социализъм, както и с
оправдаване на нацистко-фашистките престъпления.

“Колкото повече се увеличава антинародната и
антиработническата офанзива на европейските
правителства, толкова повече те прибягват до груб
антикомунизъм”, се отбелязва в писмото.
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Премиерът на Италия Ма-
тео Ренци вчера подаде ос-
тавката си на президента Сер-
джо Матарела, предаде аген-
ция ANSA. След загубата на
състоялия се в неделя консти-
туционен референдум, в наве-
черието на който италиански-
ят премиер официално заяви,
че ще се оттегли от поста си
в случай на негативен вот,
Ренци е отишъл в двореца
Квиринал рано сутринта и е
провел едночасов разговор с
Матарела, съобщават източ-
ници от управляващото мно-
зинство. Според тях един от
възможните резултати е
държавният глава да даде
мандат на някого за съставя-
не на служебно правителст-
во, или, което не е изключе-
но, да поиска от Ренци да
остане на власт, докато пар-
ламентът приеме бюджета за
2017 година и новия изборен
закон.

Матео
Ренци
подаде
оставка
Италия се събуди изправена
пред заплахата от банкова криза,
политически хаос, популисти
и евроскептици, устремили се
към властта и напускането
на еврозоната

Италия има стабилни политически
институции и силна икономика, които
могат да понесат оставката на преми-
ера Матео Ренци след поражението
му на референдума, заяви еврокоми-
сарят за икономическите и финансо-
вите въпроси Пиер Московиси, цити-
ран от Ройтерс. “Имам пълно дове-
рие, че Италия може да се справи с
тази ситуация”, каза Московиси в
ефира на телевизия Франс 2.

МОСКОВИСИ:
ИТАЛИЯ ЩЕ СЕ
СПРАВИ СЪС
СИТУАЦИЯТА

ЩАЙНМАЙЕР:
НЕ Е ПОЗИТИВЕН
СИГНАЛ ЗА ЕС

След референдума Италия из-
пада в правителствена криза, ко-
ето не е “позитивен сигнал в
трудния за ЕС период”. Този комен-
тар направи германският външен
министър Франк-Валтер Щайнмайер,
цитиран от гръцката агенция Ana Mpa.
Щайнмайер е на посещение в Атина.

“Смятам, че Ренци направи
правилното нещо, необходимото
нещо, но гласоподавателите не
го подкрепиха”, каза още герман-
ският външен министър. “В кон-
текста на италианската криза
съм благодарен, че съм сред
партньори, които споделят
същите идеи като нас, приятели
на Европа, допринасяли и допри-
насящи за обединението на Евро-
па, особено след “Брекзит”, каза
още Щайнмайер.

“Политическата нестабилност
в Италия прави живота по-труден
за страната и цялата еврозона, но
това не е началото на нова криза
в еврозоната”, каза председателят
на Еврогрупата Йерун Дейселблум.

“Политическата нестабилност
усложнява нещата за Италия и
еврозоната. Но това е нова реал-
ност, в която трябва да работим”,
заяви Дейсеблум. “Италия е голяма
икономика, една от най-големите
в Европа, тя има силни институ-
ции. Вижда се, че реакцията на
пазарите досега е умерена. Трябва
да изчакаме и да видим следващи-
те политически стъпки, които
правителството ще направи и как-
во президентът ще реши. Итали-
анската ситуация не се е промени-
ла, банките днес не са по-различни
от вчера”, допълни той.

ДЕЙСЕЛБЛУМ:
ТОВА НЕ Е
НАЧАЛО НА
НОВА КРИЗА

С очакваната оставка на Матео Ренци в Италия започва период на
политическа несигурност. Сега топката е в полето на президента
Серджо Матарела, който има няколко възможности, oтбелязва Франс
прес. Агенцията чертае възможните сценарии за развитие на ситу-
ацията.

Вариант 1: Остава на власт

Веднага щом премиерът подаде оставка днес след последно заседа-
ние на министерския съвет, Матарела може да поиска от него да състави
ново правителство. То може теоретично да получи вот на доверие от
парламента, било със сегашното мнозинство, било с ново, в което да
влезе и десноцентристката партия на Силвио Берлускони “Форца Ита-
лия”.

Берлускони намекна преди дни за подобна възможност. Но в послед-
ното си изявление, направено рано тази сутрин, Ренци, изглежда, из-
ключва такава хипотеза. “Идва краят на моето управление”, каза той.

Вариант 2: Служебно правителство

Това сега е най-вероятният сценарий. Матарела назначава председа-
тел на правителството, който предварително да си е гарантирал подкре-
пата на сегашното мнозинство или на ново, по-широко мнозинство. Вече
се спрягат няколко имена, включително това на министъра на финансите
Пиер Карло Падоан и на председателя на Сената Пиетро Грасо. Каби-
нетът ще има за задача да осигури приемане на бюджета за 2017 г. от
парламента и да измени изборния кодекс преди евентуални предсрочни
избори. Той може да реши да продължи работа до края на мандата на
настоящия парламент, т.е. до февруари 2018 г., за най-голямо разочаро-
вание на някои политически сили като Движението “Пет звезди”, което
призовава за избори възможно най-скоро.

Вариант 3: Незабавно разпускане на парламента

Това е малко вероятен сценарий, тъй като големите политически пар-
тии искат промяна на приетия миналата година избирателен кодекс, който
дава допълнителни места в парламента на партията, спечелила 40 или
повече процента от гласовете. Тази мярка целеше съставянето на по-
стабилни правителства. Но традиционните партии се опасяват, че тя може
да помогне на Движението “Пет звезди” да спечели властта и затова
искат, преди насрочването на нови избори, правилата да бъдат промене-
ни и пропорционалният елемент да натежи, пише в. “Вашингтон пост”.

Възможни сценарии
“Италия е стабилна дори и пра-

вителствата й да се сменят по-
често. Това е третата икономика
в еврозоната и нейните институ-
ции могат да се справят с подобни
ситуации. Няма да има властови
вакуум. Няма нужда от психодра-
ми. Нека не прехвърляме последст-
вията от един национален референ-
дум към някаква европейска криза,
която няма никакви основания”, от-
беляза еврокомисарят. Московиси
отхвърли твърденията, че референ-
думът е бил вот срещу Европейския
съюз.

До оставката на Ренци се
стигна, след като той
претърпя съкрушителна загу-
ба на инициирания от самия
него референдум за сериоз-
ни конституционни промени.
При изключително висока за
италианските стандарти из-
бирателна активност от 69%
гласоподавателите казаха
твърдо “не” на промените,
предложени от премиера.
Екзитполовете сочат, че око-
ло 58 на сто са гласували с
“не”, а 45% - “да”.

“Загубих и го казвам ви-
соко и ясно, въпреки, че
имам буца в гърлото си, за-
щото ние не сме роботи. Не
успях да спечеля, но ви моля
да повярвате, че направих
всичко по силите си”, заяви
Ренци веднага след обявява-
нето на резултатите от вота.

Вотът е считан за наказа-
телен срещу политиката на
Ренци и е успех за популист-

ките партии в Европа. Трета-
та по големина икономика в
еврозоната даде ясен сигнал
за възхода на популистките
партии и сега тръгва по пътя
на политическата нестабил-
ност, коментират агенциите.

Припомняме, че до рефе-
рендума се стигна заради
невъзможността политиците
да се разберат. Двете камари
на парламента одобриха ре-
формата, но не и с необходи-
мото мнозинство от две трети,

за да бъде избегнато допит-
ването до народа. Така около
50 милиона италианци в не-
деля решаваха дали да под-
крепят или да отхвърлят пре-
написването на една трета от
Конституцията на страната с
цел са се улесни законода-
телният процес. Противници-
те на реформите обаче твърдя-
ха, че промените ще доведат
до хаос и концентрация на
властта в ръцете на правител-
ството. Според редица ана-

лизатори всъщност големи-
те победители от вота са по-
пулистките и евроскептични-
те формации “5 звезди” и
“Северна лига”. Лидерът на
движението “5 звезди” - ко-
медийният актьор Бепе Гри-
ло, заяви, че е готов да уп-
равлява страната, а Матео
Салвини от антиимигрант-
ската “Северна лига” опре-
дели референдума като “по-
беда на хората”.

Снимка  БГНЕС

Коментар на стр. 12



ВТОРНИК 6 ДЕКЕМВРИ 2016

www.duma.bg
1111111111ÑÊÀÍÄÀË

Голямата лъжа
за мигрантите
Притисната, властта призна, че ще прави нови „кризисни
площадки”, защото ЕС ни превръща в “буферна зона”

Ина
МИХАЙЛОВА

Т
Снимка БГНЕС

Три месеца върви “разслед-
ването” на “голямата подкре-
па” на Европа за справяне с
мигрантския натиск по нашата
граница. Три месеца властта
гърми, че опозицията си играе
със страховете на хората пре-
дизборно. Остри реплики, спо-
рове, телевизионни изяви,
речи пред парламента... От
толкоз приказки се оплетохме
какво ни дава Брюксел и как-
во иска от нас. Така и не се
намери някой от властта, кой-
то да каже истината.

Иначе темата е... благодат-
на. И управляващите не се по-
колебаха да си спретнат
екшън в Харманли, за да ни
покажат колко сериозна е
работата. И добре, че са те, за
да държат

парата в тенджерата

И че трябва да останат пак
те, защото... голямата лъжа ще
лъсне. И тя лъсна. Избраната
за вицепрезидент евродепутат-
ка Илияна Йотова вчера изва-
ди официалния отговор на Ев-
рокомисията, изразен от Дими-
трис Аврамопулос, комисар по
миграция, вътрешни работи и
гражданство. Непосредствено
след т.нар. среща на върха в
Братислава г-жа Йотова в ка-
чеството си на евродепутат от-
правя въпрос с искане за пис-
мен отговор: “Съветът на ЕС в
Братислава (16 септември)
реши, че ще бъдат отпуснати
108 млн. евро на България за
справяне с миграционния на-
тиск по външната граница на
ЕС. По-късно ЕК съобщи, че
парите ще дойдат като спешна
помощ от Фондовете за
вътрешна сигурност и бежан-
ци, а допълнително ще бъдат
положени усилия общата сума
да достигне 160 млн. евро.

ЕК заявява, че парите няма
да бъдат отпуснати за изграж-
дане на огради, а ще финанси-
рат изпълнението на проекти за
управление на миграционния
натиск. В каква насока трябва
да бъдат изготвени проектите
за използването на парите?

Поемала ли е България ан-
гажименти на срещата в Бра-
тислава за изграждане на цен-
трове за настаняване на миг-
ранти на своя територия с от-
пуснатите 108 млн. евро?”

Ето отговора на г-н Авра-
мопулос, публикуван на сайта
на Европейския парламент:

“На 16 септември 2016 г.
Комисията предостави финан-
сиране с максимален размер
от 108 милиона евро на Бълга-
рия за покриване на три
безвъзмездни средства за
спешна помощ. След някои
корекции по време на процеса
на подписване на безвъзмезд-
ните средства окончателният
финансов принос на ЕС беше
определен на 101 милиона

Бунтът в бежанския център в Харманли

евро. България ще предостави
съфинансиране в размер на
10%, с което общата сума ще
достигне 112 милиона евро.

Споразуменията за отпус-
кане на безвъзмездни средст-
ва, съфинансирани от фонд
“Вътрешна сигурност” (82,2
милиона евро), са насочени
към подкрепа за справяне с
миграционния натиск и увели-
чаване на капацитета на ин-
тегрираните системи за над-
зор, комуникация и информа-
ция в България. Във връзка с
това подкрепата от ЕС ще се
съсредоточи върху предоста-
вянето на превозни средства
и системи за наблюдение на
външните сухопътни граници
на България.

Допълнителните 18,9 мили-
она евро от фонд “Убежище,
миграция и интеграция” са на-
сочени към оказване на под-
крепа за създаването на три
нови отворени кризисни центъ-
ра за настаняване в България,
за подобряването на условия-
та за приемане, за модерни-
зацията и обновяването на
един транзитен център, както
и за допълнителни мерки за
информация и реинтеграция.

Понастоящем Комисията е
в постоянна връзка с българ-
ските органи с цел да помогне
за справяне с евентуалните
допълнителни нужди.”

И така. Правителството е
поело ангажимент да изгради

три нови бежански
центъра

от отворен тип. Ясно става, че
страната ни не е получила ис-
каните от Борисов и аклами-
рани от него като “голяма под-
крепа” 160 млн. евро.

Сега да върнем лентата и
да припомним как властта от-
кровено ни лъжеше.

България ще получи от ЕК
първо 108 млн. евро, а след
това - още 52 млн., за да уси-
ли защитата на границите си,
обявяват председателят на ЕК
Жан-Клод Юнкер и премиерът
Бойко Борисов след срещата
в Братислава. За нови центро-
ве - нито дума. Има обаче при-
казки за офицери от Фронтекс,
за специализирани автомоби-
ли и... хвалебствия от страна
на Юнкер как България няма
да бъде оставена сама “благо-
дарение на многократните ин-
тервенции на българския пре-
миер”. Над 320 млн. евро сме
издействали днес за България,
изрича Борисов. Пак по него-
ви думи “в общи линии всички”
са подкрепили нашата страна,
но специално това са напра-
вили лидерите на Германия,
Унгария, Полша, Чехия, Сло-
вакия, Унгария, Финландия,
Италия, Швеция. Е, как да не
го направят, като сме поели
ангажимент да захапем горе-
щия картоф!

Дни след “върховната” сре-
ща зам.-министърът на вътреш-
ните работи Филип Гунев в
парламента обяснява надълго
и нашироко как 80% от 160-те
милиона евро, които ЕК отпу-
ска на България за справяне с
мигрантския натиск, ще бъдат
похарчени за охраната на
външните ни граници. Остана-
лите 20 на сто ще бъдат за
подпомагане на дейността на

Държавната агенция за бежан-
ците и другите институции, ко-
ито имат отношение към спра-
вянето с мигрантския натиск.
Пак по негови думи един от
бежанските центрове, които в
момента се намират на тери-
торията на София, ще бъде из-
несен извън града. За целта
ще бъдат инвестирани около
5 млн. евро от помощта. Гунев
не уточнява кой от лагерите
ще бъде изнесен извън София.
Решението ще бъде взето от
Държавната агенция за бежан-
ците. Зам.-министърът съобща-
ва още, че около 15 млн. евро
от помощта е предназначена
за закупуване на фургони за

изграждане на временни бе-
жански лагери. Ето точните му
думи: “Социалното напреже-
ние, което се получи, трябва
да вземаме мерки и затова.
Центровете или един от цент-
ровете в София да бъде затво-
рен и заместен с друг капаци-
тет, някъде, където да е при-
емливо за обществото.” И още:
“В тези временни кризисни
центрове с фургони, във всеки
един момент в различни части
на страната да бъдат настане-
ни около 3 хиляди души. Така
общият ни капацитет ще стане
около 10 хиляди.”

По думите на Филип Гунев
80% от помощта, или 124 млн.
евро, ще се използват за заку-
пуване на камери, автомоби-
ли, сензори и други средства
за охрана на границата с Тур-
ция. Ще се инвестира и в заку-
пуване на нов кораб за “Гра-
нична полиция”. Предвидени
са и средства за издръжка на
полицаите и военните, които
се грижат за сигурността на
границата.

На десетките въпроси

за какво ще бъдат
похарчени

160-те млн. евро

от МВР официално заявяват,
че тези пари не могат да се
използват за изграждане на
огради по границата. Средст-
вата ще бъдат изразходвани
за подобряване на охраната и
наблюдението на границата,
за нова комуникационна сис-
тема “Тетра” за граничните
власти, защото по границата
няма добра мобилна връзка,

за нов патрулен кораб на “Гра-
нична полиция”. За центрове-
те за бежанци ще бъдат из-
ползвани само 15 млн. евро.
От тях част ще са за преобра-
зуването на центъра в Пъстро-
гор в закрит тип, както и за
изграждане на нов център от
закрит тип, в който ще бъдат
приемани мигранти с неуста-
новен произход. Завесата за-
почва да се вдига, но мълча-
нието е повсеместно.

В началото на октомври,
след въпроси от лявата страна
в пленарната зала и изразени
съмнения за уговорки на
тъмно по отношение на неле-
галните мигранти, министър

Румяна Бъчварова окачествя-
ва изразените опасения като
безотговорни. Когато БСП по-
каза наредбата на Министер-
ския съвет, според която кме-
товете на общини имат
задължението да осигуряват
на чужденците с предоставе-
но убежище у нас жилищно
настаняване и здравно обслуж-
ване, МВР шефката отново за-
пазва гробно мълчание и не
изрича и дума за договорката,
видна от отговора на г-н Авра-
мопулос.

Бъчварова
все пак се изпуска

че има поет ангажимент и той
е за провеждане на интегра-
ционна политика. “Има общи-
ни, в които има обезлюдяване,
има свободни жилища, по тях-
на преценка могат да преце-
нят да вземат семейства, за
това ние настояваме, основно
да бъдат семейства. Оттук на-
татък ангажиментът на общи-
ните е в обучението на деца-
та, един ангажимент, от който
не се отказваме”, уточнява тя.
Както и споделя между друго-
то, че 10% от парите за инте-
грация на чужденците ще
бъдат от бюджета.

Седмица по-късно Румяна
Бъчварова уточнява, че 20%
от помощта е за домовете за
настаняване, а за погранични-
те райони ще бъдат закупени
над 400 джипа. От помощта за
домовете за настаняване ще
бъдат отделени средства за
извеждане на около 1000
души за Афганистан, остана-
лите са за техническо екипи-

ране, заявява Бъчварова на
заседание на вътрешната ко-
мисия в НС. И допълва, че ще
се купят 4500 нови устройства
за системата “Тетра” на МВР,
пари ще отидат за видеонаб-
людение, за фургони и пло-
щадки, за заплати и команди-
ровки.

Отново пълно мълчание за
трите нови центъра от отворен
тип. Които явно ще трябва да
бъдат строени от следващото
правителство. То ще отнесе и
негативите около голямата
подкрепа, оказала се голяма-
та лъжа на кабинета “Бори-
сов”. Трите центъра от отворен
тип явно се вписват в т.нар. ан-
гажименти за интеграция.

Негласно тезата подкрепя
и евродепутатът от ГЕРБ Емил
Радев. Обяснявайки как отго-
ворът на Аврамопулос е вали-
ден към септември(!)... относно
размера на сумата. А валиден
ли е към септември отговорът
за изграждането на три нови
бежански центъра? По темата
и Емил Радев мълчи. Само
обяснява как парите от фонд
“Убежища, миграция и интег-
рация” не могат да се ползват
за пряка защита на границите
и с тях ще се плаща еднократ-

ната помощ от 1000
евро на мигрантите,
приели сами да на-
пуснат ЕС. И, забе-
лежете - ще се пре-
оборудват отворени-
те центрове в затво-
рени и при кризисна
ситуация ще се по-
ставят “фургони и
палатки” за влиза-
щите у нас от Турция.

Притисната до
стената след отгово-
ра на еврокомисаря,
вчера Румяна Бъчва-
рова призна: ще
бъдат изградени три
кризисни площадки
за бежанци, които
ще бъдат към Дър-
жавната агенция за
бежанците.

В момента
се оглеждат

терени
Сега Румяна Бъчварова,

Бойко Борисов, Емил Радев и
всички останали ще трябва да
обяснят какво е “кризисна пло-
щадка” и къде точно ще бъдат
разположени.

С вчерашна дата ЕК съоб-
щи, че оценява постъпила от
България молба за осигурява-
нето на още 50 млн. евро за
посрещането на нуждите,
свързани с мигрантите. Значи
е вярно, че отпуснатите сред-
ства са 108 млн. евро. На 2
декември правителството ни е
поискало осигуряването на ос-
таналите 18,9 млн. евро (по ре-
шението от Братислава) за
обособяване на няколко кри-
зисни приемни центъра. Спо-
ред ЕК България е посочила в
искането си, че средствата
“могат да бъдат използвани за
подслоняване на новопристиг-
нали (мигранти) и за центрове
от открит вид, според необхо-
димостта”. Хлъц! Наредете
сами картинката.

Става ясно защо “в общи
линии всички” от Европа, как-
то казва Борисов, подкрепят
отпускането на средства за
България. Защото инвестират
в своята сигурност и в буфер-
ната си зона “България”.

Ако беше ербап, какъвто се
изкарва, премиерът щеше да
използва средствата от Евро-
па по предназначение - да на-
товари емигрантите на чартъ-
ри и да ги изпрати по живо, по
здраво у дома.

Другото, кой както ще да
го описва и разчита, е родо-
отстъпничество и национално
предателство.
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Замазване на очи

ВЕЛИАНА
ХРИСТОВА

Предизвикателства

Ако мине, мине

ДЕСИ
ВЕЛЕВА

АЛБЕРТ
АВРАМОВ

Н И К У Л Д Е Н .
Традицията пове-
лява обредният
рибник и хлябове-
те да се освеща-
ват в църква или
у дома, а късове
от тях да се раз-
дават на съседи-
те. Костите на никулденския шаран не се
изхвърлят, а се изгарят, закопават в земята или
се пускат в реката - вярва се, че така ще се
опази и умножи плодородието и семейното бла-
гополучие. В деня на свети Никола на трапезата,
освен рибник и обредни хлябове, трябва да има
и постни ястия - варена царевица, жито, постни
сарми, чушки, боб.

ДЕН НА БАНКЕРА. Спо-
ред легендата свети Ни-
кола, освен покровител на
рибарите и мореплавате-
лите, е покровител и на
банкерите. Преди да го
канонизират за светец,
той бил лихвар, който
помагал на бедни и без-
парични, като раздавал богатството си. Но гледал
тези, на които правел благодеяния, да не разбе-
рат откъде идват те. След 44-годишно прекъсване
през 1992 г. Асоциацията на търговските банки и
БНБ възстановяват традицията църковният праз-
ник Никулден да се отбелязва и като празник на
банките и банкерите. Днес е още Ден на моряците
и рибарите, Ден на дарителя, Ден на търговеца.

ПРАЗНИК НА БУРГАС. Отбеляз-
ва се с решение на ОбС от 1992 г.
Честванията започват със Света ли-
тургия в чест на свети Николай Чудо-
творец и за благоденствието на Бур-
гас, последвана от литийно шествие
и хвърляне на венци и цветя в море-
то в памет на загиналите моряци и рибари.

1863 - РАЖДА СЕ ЧАРЛС
МАРТИН ХОЛ, АМЕРИКАН-
СКИ ИНЖЕНЕР (УМИРА 1914
Г.). Открива по-евтин метод за
получаването на алуминий и
така алуминият става първият
метал с най-широка общест-
вена употреба. Заедно с изве-
стния металург Алфред Хънт
създават компания за произ-
водство на алуминий. Има
над 20 патента, всичките свързани с алуминия.

1875 - В ШУМЕН СЕ РАЖДА
ЕЛЕНА КАРАМИХАЙЛОВА, ХУ-
ДОЖНИЧКА (УМИРА 1961 Г.).
Една от първите художнички в
следосвобожденска България.
Като студентка в Германия твори
в стила на импресионизма. Сред
по-известните й картини са
“Българска мадона”, “Майка”,
“Писмо от фронта”, “Селянка от Земен” и др. Рису-
ва натюрморти с цветя. Създадената през 1955 г.
художествена галерия в Шумен носи нейното име.

1892 - УМИРА ВЕРНЕР
ФОН СИМЕНС, НЕМСКИ
ИЗОБРЕТАТЕЛ (Р. 1816
Г.). Основател на фирма-
та “Сименс”. Компанията
се развива в няколко
основни направления - ко-
муникация и информация,
автоматика и контрол, еле-
ктричество, транспорт,
медицина и осветление.
Единицата за електрич-
ната проводимост е наречена сименс (S).

1927 - РАЖДА СЕ НИКО-
ЛА РУДАРОВ, РЕЖИСЬОР И
АКТЬОР (УМИРА 2010 Г.).
Завършил Държавното учили-
ще по кинематография в Со-
фия. Режисьор на филмите “От
нищо нещо”, “Комбина”, “Да
изядеш ябълката”, “Хора отда-
лече”, “След края на света”.
Като актьор играе в 30 фил-
ма, между които “Време за
жени”, “Адио Рио”, “Вчера”.
Удостоен с награда за голям
зрителски успех на филма “Комбина” (1981).

И в оставка правител-
ството продължава иг-
ричките си на принципа -
“Ако мине, мине. Ако пък
не - Борисов ще се
въплъти отново в ролята
на спасител”. Последна-
та постановка се разигра
на сцената на бивш гар-
низонен арест в столич-

ния квартал “Младост” 3,
но насоките на режисьо-
ра в лицето на министър
Николай Ненчев не оста-
наха само зад кулисите.
Той не успя да продаде
тайно за жълти стотинки
ненужен на МО имот, а
друг не сколаса да се
пооблажи от изгодна
сделка с държавното ве-
домство.

Чудно е само защо се
наложи лично премиерът
да се намеси в отмяната
на търга, който преди
няколко дни бе опреде-
лен от военното минис-
терство като съвсем ре-
довен и абсолютно пуб-
личен. Как за толкова
кратък период една
бъдеща сделка от откри-

та и честна се превърна
в повод за еднолична
намеса от бащицата на
нацията, който пак се
разпорежда с всичко и
всички? И къде е бил
премиерът в оставка, ко-
гато целият Министерски
съвет е приемал решени-
ето за продажба на из-
лишен военен имот на
десетократно по-ниска
сума от пазарната?

Едва ли Б. Борисов
разчита, че сега, когато
мръсното бельо излезе
наяве, обществото ще се
впечатли от наивния му
опит да се направи на
супергерой, спасител на
публично имущество,
който има за цел да вка-
ра в пътя непослушните

си подчинени, като им
размаха пръст и раздава
заповеди. Мина времето,
когато постъпките на
смелия пожарникар, га-
сящ пожарите на подо-
печните си, го славеха
като богопомазан. Бори-
сов обаче още не е
осъзнал това. Той все още
се възприема като вечен
и недостижим от ръката
на закона и еднолично
раздава правосъдие, без
да се съобразява с гра-
ниците на правомощията
си. Статутът “в оставка”
обаче не е постоянен.
Времето за прокарване
на далавери от върха на
властта изтича. Но за
скандали още има вре-
ме. Ще ги чакаме.

Това правителство на
последни издихания
лъже и маже, белким за-
маже очите на хората за
зулумите, които твори до
последно. С огромен
скандал в НС хората на
Борисов провалиха едни
смешни 10 млн. лв. за
бюджета на БАН идната
година, с които поне мал-
ко щяха да се вдигнат

мизерните заплати на
учените, можеше да ос-
тане мъничко за тока на
лабораториите. Заплати-
те в науката и отношени-
ето на тази власт към нея
сами по себе си са
престъпни в световен
мащаб. Та, вчера Бори-
сов лично реши да замаз-
ва като сущий Лойола,
дано залъже с йезуитщи-
на гнева на учените.

Щели да дадат 8,3
млн. лв. на БАН, ама не в
бюджета, а с постановле-
ние, като ще се следи

зорко тези пари да не се
използват за заплати, за
ток и парно, а само за
проекти, както поясни
Горанов. Щото “приносът
на учените остава нераз-
бран за обществото”. Под
“обществото” очевидно
има предвид себе си. А
като правят проекти, из-
следователите щели да
си изработят заплатите.
Тази абракадабра по
нищо не се различава от
иновативния подход на
бат’Бойко, който преди
година накара астроно-

мите да мерят дънерите
в гората, “за да си изра-
ботят заплатите”. Преди
дни самият Горанов пък
прати учените да се про-
дават на улицата, а вез-
десъщата Менда - да си
изкарат парите сами,
като са тъй квалифици-
рани. От което следва, че
тя, понеже не е квалифи-
цирана, ние й плащаме
заплатата в хилядарки с
данъците си. А на учени-
те в цял свят им плаща
държавата. Но логиката
на тая кукличка очевид-

но е: колкото повече знае
човек, толкова по-малко
заслужава.

И какво излезе от
замазването? Натовар-
ват учените с още проек-
ти и работа, но те трябва
да я вършат, без да имат
ток, в студените лабора-
тории без парно и със
заплата от 480 лв., поне-
же партията-държава
ГЕРБ не им дава пари за
всичките тия “екстри”. Но
как тя им обещава пари
за 2017-та, като няма да
е на власт?

Анатолий СТАНКУЛОВ

В най-често среща-
ните информационни
заглавия неизменно
срещаме думите ЕС,
ЕП, ЕК и Брюксел. Като
постоянно натрапващи
се дефиниции, опреде-
лящи понятието върхо-
венство. Но май в него
вече неизменно откри-
ваме неща, които есте-
ствено предизвикват

въпроса: “Над кого?” Да
не изпадаме в подроб-
ности - тези помпозни,
но и реално действащи
политически органи
полека-лека, с течение
на годините, загубиха
привлекателността си
за обикновените граж-
дани на съюза. И това
съвсем не е случайно.
Хората се усъмниха, че
мнението им се чува, а
доминацията при опре-
делянето на жизнено-
важни политики за
бъдещето на Европа
всъщност e плод на
раболепно съобразява-
не с изискванията на
една могъща държава,
последователно нала-
гаща геополитическите
си доктрини като път
към бъдещето.

Рязко изчезна усе-
щането на суверенност,
за значимост - колкото
и малка да е тя, за
справедливост, за ико-
номическо и социално
развитие. И на този фон
логично се появи попу-
лизмът - действената
технология, предопре-
делила евроскептициз-
ма. Все елементи на
разложението. Стана
факт т.нар. “Брекзит”,
във Франция закипяха
страсти, които доведоха
до връщането на
твърдия десен консер-
ватизъм, достигащ до
крайности в лицето на
Марин льо Пен. В Ита-
лия социалдемократът
Ренци подложи на про-
верка готовността на
обществото да започне

смислени конституцион-
ни реформи, но получи
сериозен удар от довче-
ра непознат водевилен
клоун, обсебен от влас-
толюбие. В спокойната
и улегнала Австрия,
след дълги спорове и
задкулисни боричка-
ния, все пак се появи
един трезвомислещ
президент, заложил на
европейското единство,
но и с призива нещо в
ЕС да се промени.
Всъщност посланието
му бе отправено по-ско-
ро към Брюксел, столи-
цата на общността. По-
добни предизвикателст-
ва вече пораждат и
един особено тежък и
мъчителен въпрос: Не е
ли време да сменим
столицата?
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През 2016 г. са започнали проце-
дури за предоставяне на безвъзмезд-
на помощ за общо 413 млн. лв. по
Оперативна програма “Образование и
наука за интелигентен растеж”. А са
договорени близо 316 млн. лв., което е
една четвърт от ресурса на програма-
та, обяви вчера министърът в оставка
Меглена Кунева.

До 23 януари 2017 г. се подават
проектите за нови центрове за върхо-
ва наука и за компетентност, за които
има 350 млн. лв., а миналата седмица
бяха отворени четирите оферти за
международен оценител за тях.

В тематиката “Образование и уче-
не през целия живот” (общо 504,6 млн.
лв.) се включиха 97,6% от училищата:

Просяци ли сме?
Депутатът г-жа Менда Стоянова определи учените от БАН като просяци!

На 1 декември 2016 г. депу-
татът от политическа партия
ГЕРБ г-жа Менда Стоянова за-
яви от позицията си на предсе-
дател на бюджетната
комисия на Народно-
то събрание, че уче-
ните от БАН “просят
пари за заплати от
Народното събрание”.

Учените и специа-
листите от Института
по биоразнообразие и
екосистемни изслед-
вания при БАН, като
граждани на парла-
ментарната Републи-
ка България, сме
огорчени от отноше-
нието към нас, изра-
зено от представител
на Народното събра-
ние и очевидно под-
крепяно от управлява-
щата партия!

Ние ежегодно
представяме отчет за
нашата изследовател-
ска, образователна и
експертна дейност,
който е интегрална част от го-
дишния отчет на Българската
академия на науките. През по-
следните четири години отче-
тите на БАН се приемат от На-
родното събрание без забе-
лежки към работата на нашия
институт.

Просяците не се
отчитат пред

Народното събрание!

През последните 5 години
(2012-2016) институтът е
изпълнил разработки по проек-
ти, възложени по програми на
Европейската комисия (23), Ев-
ропейското икономическо про-
странство (7), Националната
фондация за наука на САЩ (1),
други чуждестранни научни
фондове (22), Министерството
на околната среда и водите
(17), други държавни институ-
ции (6), фирми (14), както и по
25 проекта, финансирани само
от бюджетната субсидия на БАН.
Създаденият от нас изследова-
телски продукт е научната ос-
нова на защитата на биологич-
ното разнообразие, оценката
на качеството на околната сре-
да, инвазивните видове орга-
низми, състоянието и потенциа-
ла на екосистемните услуги,
опазването и управлението на
водите, устойчивото ползване
на биологичните ресурси, бор-
бата с вредителите по селскос-
топанските култури, разбиране-
то на процесите в живата при-
рода и осъзнаването на нейна-
та ценност като национално и
световно богатство.

Сред завършените научни
разработки през периода са
второто издание на Червената
книга на Република България
(в три тома), единадесетият том
от капиталната разработка
“Флора на Република Бълга-
рия”, два тома от поредицата

2318 от 2365 училища, а към 28 ноем-
ври 2016 г. записалите се в допълни-
телни извънкласни дейности деца са
близо 313 000, обяви Кунева. В “Твоят
час” пък проектите имат връзка с по-
добряването на функционалната гра-
мотност на учениците и към реализа-
цията им в бъдеще. Сега стартира и
“Ученически практики”. Има и друг
проект, свързан с младежката заетост
чрез студентски стипендии и студент-
ски практики.

През 2017 г. ще бъдат обявени
процедури общо за 274 млн. лв., съоб-
щи зам.-министър Красимир Киряков.
Ще започне кандидатстването за ре-
гионални научни центрове (110 млн.
лв.), ще може да се финансират про-

екти за нови научни центрове в стра-
ната, изградени от институти и вузо-
ве, във всеки от шестте района за
планиране, каза зам.-министърът.
Това е възможност местните научни
институции и висши училища да из-
градят регионален капацитет за
изпълнение на Иновационната стра-
тегия за интелигентна специализация.
Отделно за 2017 г. са планирани и 58
млн. лв. за изграждане на нови или
модернизиране на съществуващи уни-
кални научни инфраструктури.

За подобряване на връзката между
образование и бизнес догодина ще
бъдат отворени две операции на обща
стойност 4 млн. лв. Процедурата “Да
работим в България” цели осигуряване

на по-качествено и ефикасно образо-
вание по необходими за пазара на
труда професии и специалности. Вто-
рата операция - “Адаптиране на систе-
мите за средно професионално и вис-
ше образование спрямо изискванията
на пазара на труда” - предвижда акту-
ализиране на академичните и учебни-
те програми в съответствие с изисква-
нията на бизнеса във водещи иконо-
мически сектори на българската ико-
номика. Други пет процедури ще са за
100 млн. лв. за образователна среда,
насърчаваща потенциала на всеки
ученик за личностно развитие и за
успешна реализация и социализация.
Проектите ще са и за деца от етниче-
ските и от други уязвими групи.

МОН договорило една четвърт от парите в „своята” европрограма

“Гъбите на България”, Нацио-
налният план за опазване на
най-значимите влажни зони в
България (2013-2022), планове
за управление на защитени ви-
дове и защитени територии, мо-
нографската разработка “Инва-
зивни чужди видове растения в
България”, атласите на водните
и водолюбивите растения и на
попчетата в България, нацио-
нални методики за оценка на
екологичното състояние на
повърхностните води и др. Ре-
зултатите от изследванията ни
през петгодишния период са

отразени в 460 статии, публику-
вани в международно признати
научни списания, индексирани
в Web of Science (издание на
Института за научна информа-
ция на САЩ) и Scopus (Elsevier).
Издаваните от нас научни спи-
сания Acta Zoologica Bulgarica и

Phytologia Balcanica са
основните междуна-
родни научни медии в
областта на биоразно-
образието за Югоиз-
точна Европа.

През същия период
институтът проведе обу-
чение на 47 докторан-
ти, а също и на 26 дип-
ломанти от висши учи-
лища. При нас специа-
лизираха млади учени
и докторанти от други
институции в България,
а също от Испания, Бел-
гия, САЩ, Литва, Ита-
лия, Швейцария, Маке-
дония и Румъния. Наши
учени преподават в
шест български универ-
ситета. Работим с изяве-
ни студенти и ученици в
нашите младежки шко-
ли и полеви курсове по

орнитология, хидробиология,
природозащита и екология, като
сред тях имаме лауреати на на-
ционални награди.

През последните пет годи-
ни дадохме повече от 120 ек-
спертни оценки, становища,
мнения и др. за държавните ин-
ституции - за трасета на маги-
страли, управление на ресурси
от лечебни растения, гъби,
риба и дивеч, устройство и уп-
равление на мрежата от защи-
тени територии и зони от “На-
тура 2000”, замърсявания на
околната среда и др. Наши

експерти участваха в Нацио-
налния съвет по биоразнооб-
разие към МОСВ. Подпомог-
нахме МОСВ за изготвянето на
V национален доклад (2009-
2013) по изпълнението на
задълженията на Република
България по Конвенцията за

биологично разнообразие.
Учени от института се явяваха
пред съдилища и следствени
органи като вещи лица (дори с
риск за здравето и живота си)
и защитаваха позициите на
българската държава пред Ев-
ропейския съд в Люксембург,
представяха страната в орга-
ните на Европейската комисия,
оценителни комисии и между-
народни организации. Наш

мици директорът на нашия ин-
ститут прие телефонно обаж-
дане от министъра на околна-
та среда и водите в оставка г-
жа Ивелина Василева, в което
тя изрази благодарност към ин-
ститута за успешното и ползо-
творно оперативно сътрудниче-

ство с института по време на
мандата на правителството.

Както е известно, средната
заплата в БАН е с 200 лв. по-
ниска от средната заплата в
България и с близо 500 лв. по-
ниска от средната заплата в гр.
София. Основните заплати в
Института по биоразнообразие
и екосистемни изследвания,
формирани от държавната суб-
сидия за БАН, са, както следва:

колега току-що приключи 11-
годишния си мандат като член
на борда на съветниците на Ге-
нералния секретар на ООН по
водите. Учени от института
представляват България в про-
грамата “Човекът и биосфера-
та” на ЮНЕСКО.

Преди по-малко от две сед-

Специалисти
с висше образование
(бакалаври и магистри) -
420 лв.
Асистенти - 420 лв.
Главни асистенти (докто-
ри) - 485 лв.
Доценти - 570 лв.
Професори - 680 лв.

Има ли условия за същест-
вуване и възобновяване на на-
учния потенциал при такова
равнище на доходите?

Ние не просим!

Ние настояваме за възнаг-
раждение и условия на труд,
които съответстват на квали-
фикацията и значимостта на
работата ни за науката, държа-
вата и обществото!

Ние сме в постоянна връзка
със световната научна общност
- водим кореспонденция, пъту-
ваме, посрещаме колеги от
чужбина. Знаем какво става по
света. Не ни е известна друга
държава в Европа, Америка,
Австралия, Азия или Африка,
където висшите органи на
държавната власт да се опит-
ват системно да унижават уче-
ните!

Не ни е известна друга
държава, в която управляващи-
те да полагат усилия за унищо-
жаване на националния научен
потенциал!

Ако можете, г-жо Стоянова,
помислете за това!

www.iber.bas.bg

Менда

1.11.2016 г.

Институтът

Институт по биоразнообра-
зие и екосистемни изследва-
ния при БАН

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА
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Догматици искат премахването на петолъчки, фотоси,
скулптури и други знаци и предмети, възхваляващи комунизма

Декомунизаторите
“проспаха” коледната

елха на столицата,
на чийто връх грее...

петолъчка

Н
На 24 ноември 2016 г. пар-

ламентът прие на първо четене
предложените от известните де-
комунизатори Методи Андреев,
Мартин Димитров, Петър Сла-
вов и присъединилият се към тях
Вили Лилков, антидемократич-
ни и противоречащи на Консти-
туцията промени в Закона от 26
април 2000 г., обявил комунис-
тическия режим в България за
престъпен.

Преди да анализираме
предложените промени, нека
се спрем на една друга изява
на неуморните законотворци
Методи Андреев, Мартин Дими-
тров и Петър Славов. През март
т.г. те внесоха друг противоре-
чащ на Конституцията законо-
проект, предвиждащ до 3 годи-
ни затвор и до 5000 лв. глоба
за проповядване на социалис-
тическата идеология у нас. На-
казанието важeше и за носе-
нето на улицата на комунисти-
чески/социалистически символи
като “сърп и чук, петолъчка,
червено знаме и прочие”. Зако-
нопроектът беше бързо заме-
тен под килима, защото беше
пълен с нелепости, законотвор-
ците бяха показали учудващо

непознаване на
политическите

системи

и идеологии в съществуващия
модерен свят и това, че в Евро-
па има мощни и често управля-
ващи социалистически и соци-
алдемократически партии, изпо-
вядващи социалистически идеи.
Благодарение на тях в тези стра-
ни отдавна съществуват чисто
социалистически придобивки:
безплатно образование и здра-
веопазване, както и социално
подпомагане за бедните. Лиде-
рите на тези партии не се при-
тесняват да се определят като
социалисти.

Ако бяха по-осведомени,
щяха да знаят, че още през 1983
г., далеч преди да оглави Лейбъ-
ристката партия, Тони Блеър
беше заявил: “Аз съм социа-
лист... защото вярвам, че социа-
лизмът е рационален и мора-
лен. Социализмът е за равенст-
во, не защото се стреми хората
да са еднакви, а защото само
чрез равенство в нашата иконо-
мическа система нашата инди-
видуалност може да намери
подходяща изява”. Бившият кан-
дидат за президент на САЩ от
Демократическата партия
Бърни Сандерс е привърженик
на идеята за демократичен со-
циализъм и в една своя реч той
заяви: “Демократичен социа-
лизъм означава да имаме пра-
вителство, което да отразява
интересите на обикновените
хора, а не както е сега, на кла-
сата на милионерите”.

Известният американски фил-
мов деец, публицист и журналист
Роджър Мур пояснява: “Какво е
демократичен социализъм? То-
ва е истинска демокрация, при
която всеки има право на място
на масата и на право на глас, а
не само тези права да имат само
богатите”. Това, че тримата де-
путати не бяха наясно по отно-
шение на понятието социа-
лизъм, е свидетелство за огра-
ничения им политически кръго-
зор, но по-лошото е, че те не

Антон ГИЦОВ познават и българската Консти-
туция, която гарантира правото
на свободата да изразяваш
мнение, независимо дали то е
харесвано от други или не.

Още по-нелепо бе предло-
жението на тези депутати да се
забрани носенето на такъв пен-
таграм като петолъчката, защо-
то била комунистически символ.
Те очевидно не бяха наясно, че
петолъчката се използва на-
всякъде по света - на Запад и
на Изток. На знамето на обеди-
нена Европа има 12 петолъчки
и на американското знаме цели
петдесет. С петолъчки са оки-
чени червените знамена на
Китай и Виетнам, на Турция,
Чили, Венецуела, Сингапур,
Пакистан и на почти всички
арабски страни. Пагоните на
американските генерали са
изпъстрени с различен брой
петолъчки, в зависимост от ран-
га им. Тримата законотворци
отиваха още по-далеч, като
искаха затвор и глоба и за по-
ругаване на символите на Ев-
ропейския съюз. Но кой и къде
е казал, че ЕС е светая светих,
в която всички трябва да се
кълнем и че ако някой съвре-
менен дисидент реши да хвърли
знамето на ЕС в коша за бок-
лук, трябва да бъде тикнат в
затвора, така както се постъпва-
ше с дисидентите едно време?

В новия си напън за антико-
мунистическо законотворство
вносителите на промените
предвиждат добавяне на нов
чл.5, т.1 към параграф 12 от
Закона от 2000 г., съгласно
който следва да се премахнат
всякакви лозунги, фотоси и дру-
ги знаци и предмети, които
възхваляват комунистическия
режим. Ще оставим настрана,
че това допълнение е безсмис-
лено, защото лозунги, фотоси и
надписи, възхваляващи комуни-
стическия режим, отдавна ни-
кой и никъде не поставя. Важ-
ното тук е друго: на какво осно-
вание следва да се забрани на
някой български гражданин да
реши да възхвалява 45-годиш-
ния период на управление на
страната от Българската кому-
нистическа партия?

Да действително, това е
един период, който не беше
демократичен. Национализира-
на беше частна собственост, на
много места колективизацията
не беше доброволна, липсва-
ше пазарна икономика и конку-
ренция, имаше уравниловка в
заплащането на труда, не все-
ки можеше да пътува зад гра-
ница, на хората беше наложе-
но постоянно жителство по род-
ните места, липсваше свободна
преса, инакомислието се поти-
скаше. Затова и хората през
есента на 1989 г. излязоха на
улицата и отнеха властта на ко-
мунистическата партия с надеж-
да за изграждане на нов, спра-
ведлив демократичен строй и
за по-добър живот. Но това не
се случи, държавната собстве-
ност беше разграбена, проми-
шлеността унищожена, разви-
тото селско стопанско ликвиди-
рано, купчина олигарси овла-
дяха националното богатство и
се сляха с властта, докато ог-
ромна част от

населението обедня

Много от тези обеднели и
разочаровани хора започнаха

да си дават сметка, че при со-
циализма нямаше демокрация
и имаше всякакви ограничения,
но и имаше и нещо друго, кои-
то някои десни коментатори
днес цинично наричат “ностал-
гия по соц-а”. Живеещите в бед-
ност и едва свързващи двата
края хора, не могат да забра-
вят, че при “соц-а” имаше  без-
платно здравеопазване и обра-
зование, имаше места в яслите
и детските градини за децата
на работещите родители, без-
работицата и инфлацията бяха
непознати, по морето и по пла-
нините имаше почти безплатни
почивни станции, за работещи-
те и учащите. Нямаше глад,
просещи и ровещи по кофите

за боклук гладни хора, нямаше
бездомници, циганска пре-
стъпност почти нямаше, защото
циганското население имаше
работа по градовете и в коопе-
ративните стопанства, нямаше
вихреща се повсеместна коруп-
ция, нямаше организирана
престъпност, наркомания и кон-
тролирана от сутеньори прости-
туция, имаше добре работеща
правоохранителна система, ко-
ято бързо хващаше извършили-
те престъпления и раздаваше
справедливо правосъдие. По
улиците и в училищата нямаше
агресия, хората по селата не
заключваха вратите си, а тези
по градовете не превръщаха
жилищата си в крепости.

Днес в нашата държава има
хора, които имат свое основа-
ние по една или друга причина
да ненавиждат тоталитарния
режим при управлението на
комунистическата партия. А
също и хора, които имат свое
основание да смятат, че уста-
новената демокрация в Бълга-
рия не им е донесла нищо до-
бро и да смятат, че са живели
по-добре по времето на социа-
лизма. Но както едните имат
даденото им от Конституцията
демократично и свещено право
публично да декларират с ло-
зунги, фотоси или по друг из-
бран от тях начин, своето отри-
цание на социалистическия
модел, така и другите имат
същото това право да изразя-
ват положителното си отноше-

ние към този модел. Защото чл.
37(1) на българската Конститу-
ция утвърждава че “Свободата
на съвестта и свободата на
мисълта са ненакърними, а чл.
39(1) ясно и недвусмислено
казва, че “Всеки има право да
изразява мнение и да го раз-
пространява чрез слово - пис-
мено или устно, чрез звук, изо-
бражение или по друг начин”.
Което означава и с лозунги,
фотоси, знаци и др.

Внесените промени пре-
движдат и премахване на скулп-
тури и паметници, а ако това не
може да бъде осъществено,
веднага на тях да се поставят
табелки с надпис “Комунисти-
ческият режим в България

9.09.1944 г.- 10.11.1989 г. и дей-
ността на БКП са обявени за
престъпни със закон, приет от
38-то Народно събрание”. Това
предложение е също недемо-
кратично. Ако жителите на Пра-
вец са поставили в своя град
паметник на Тодор Живков (на
откриването на който през 2001
г. присъствува тогавашният гла-
вен секретар на МВР Бойко
Борисов), защото той е напра-
вил много за развитието и бла-
госъстоянието на този град, това
е техен паметник и никому не
може да бъде дадено правото
да полага върху него подобни
табелки. Или върху например
паметника на Георги Димитров
в Ковачевци, както и на други
подобни паметници.

ГЕРБ подкрепиха

предложените промени по по-
нятни конюнктурни съображе-
ния. След като Цецка Цачева
разигра антикомунистическата
карта по време на дебата си с
ген. Радев, сега се цели също-
то, да се напомни, че БСП е
наследник на престъпната
Българска комунистическа пар-
тия следователно, избирателят
трябва да гласува правилно на
предстоящите парламентарни
избори. Но нещо неморално
има в този ход, защото такива
видни лидери на ГЕРБ като
Бойко Борисов, Цецка Цачева,
Красимир Велчев, Менда Стоя-
нова до есента на 1989 г. са

били членове на тази пре-
стъпна Комунистическа пария.
Йорданка Фандъкова е не само
член на БКП, родителите й са
активни борци против фашизма
и капитализма, Лиляна Павло-
ва е внучка на партизанин от
бригадата “Чавдар”, Нона Ка-
раджова и Диана Ковачева са
дъщери на завеждащи отдели
в ЦК на БКП.

Ще отбележим, и че самият
закон от 2000 г., прокаран по
времето на управлението на
СДС с премиер Иван Костов,
също с цел да се удари по
Българската социалистическа
партия, съдържаше

изопачавания
и неверни факти

Той указваше, че БКП е до-
шла на власт на 9 септември
1944 г.,  едно лъжливо твърде-
ние, защото от 9 септември
1944 г. до 29 юли 1949 г. на
власт в България е коалицион-
но правителство на БРП (к),
“Звено”, БЗНС “Ал. Стамболий-
ски” и Радикалдемократическа-
та партия. По-нататък Законът
от 2000 г. вменява вина на Ко-
мунистическата партия за “без-
прецедентната разправа с на-
родните представители от ХХV
Народно събрание и всички
невинно осъдени от така наре-
чения “Народен съд”. “Т.нар.”
Народен съд не е дело на
БРП(к), а на правителството на
Отечествения фронт, то е съд
над виновниците за Втората
национална катастрофа, създа-
ден с указанията и одобрението
на съюзниците в антихитлерист-
ката коалиция - СССР, САЩ,
Франция и Великобритания.

В Закона се говори и за
прилагане на “екзекуции” при
преследването на гражданите,
един груб фалшификат, защото
след 1949 г. единственият осъ-
ден и екзекутиран е Никола
Петков. Негови най-видни сърат-
ници и членове на правителст-
вото на ОФ, също осъдени не-
справедливо, са пратени в за-
твор “за опити за организиране
на държавен преврат”, но осво-
бодени към 1956 г. Говори се и
за това, че управлението на
Комунистическата партия до 10
ноември 1989 г. е довело стра-
ната до “национална катастро-
фа”. Това е едно пресилено и
невярно твърдение, защото не-
зависимо от икономическата
криза, в която се намира Бълга-
рия към тази дата, в страната
имаше развита промишленост
и селско стопанство, които бяха
унищожени в периода след
1989 г. и именно това, страната
ни да изпадне до положението
на най-бедната държава в Ев-
ропа, може да се счита за на-
ционална катастрофа. Ето, този
закон се опитват да “подобря-
ват” декомунизаторите Методи
Андреев, Мартин Димитров,
Петър Славов и Вили Лилков.

От внесените промени от
четиримата депутати лъха дог-
матизъм и мракобесие. И ако
сме се надявали, преди повече
от четвърт век, че сме се
отървали от догматици, вижда
се, че сме се излъгали. Те са
още тук, размахващи овехтяла-
та антикомунистическа карта и
опитвайки се да прокарат анти-
демократични и противореча-
щи на Конституцията закони.
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Право, куме, в очи...

Д ‚‡ ‚ÓÚ‡ - Â‰ËÌ ÔÓ·ÎÂÏ.
√Î‡ÒÛ‚‡ı‡ ‚ »Ú‡ÎËˇ Ë ¿‚-
ÒÚËˇ, ‡ ÌÂ‚ËÚÂ ÒÂ ÓÔ˙-
‚‡ı‡ ‚ ¡˛ÍÒÂÎ. Õ‡ ËÚ‡-

ÎË‡ÌˆËÚÂ ËÏ ·Â ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ Â-
ÙÂÂÌ‰ÛÏ Á‡ ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌË
ÂÙÓÏË, ‡ ‡‚ÒÚËÈˆËÚÂ Úˇ·-
‚‡¯Â ‰‡ ÔÓ‚ÚÓˇÚ ËÁ·Ó‡ Á‡
ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÔÓ‡‰Ë Ù‡Î ÔË
Ô˙‚Ëˇ ‚ÓÚ ÔÂÁ Ï‡È.

 ‡Í‚Ó Ó·˘Ó Ò ÚÂıÌËÚÂ ‚˙ÎÌÂ-
ÌËˇ ÏÓÊÂı‡ ‰‡ ËÏ‡Ú Â‚ÓÍ‡ÚË-
ÚÂ? » ·ÂÁ ÚÓ‚‡ Á‡ Úˇı ÌËÍÓÈ ÌÂ
„Î‡ÒÛ‚‡, ÚÂ ÒË ÒÂ Ì‡ÁÌ‡˜‡‚‡Ú ÔÓ ÔËˇÚÂÎÒÍ‡ ÎËÌËˇ. ÕÓ‚Ë-
Ì‡Ú‡, ˜Â ‚ ¿‚ÒÚËˇ Ò ÓÍÓÎÓ 52 Ì‡ ÒÚÓ ÔÂ˜ÂÎË ìÁÂÎÂÌËˇÚî
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú, ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍËˇÚ ÔÓÙÂÒÓ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ¬‡Ì ‰Â
¡ÂÎÂÌ, ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ ÛÒÂ˘‡ÌÂÚÓ Á‡ ÚËÛÏÙ. —ÓˆË‡ÎÌËÚÂ
ÏÂÊË ÒÂ Á‡‰˙ÒÚËı‡ ÓÚ ‚Á‡ËÏÌË Î˛·ÂÁÌÓÒÚË. —Â‰ Ì‡È-
‡ÍÚË‚ÌËÚÂ ·ËÎ ¯ÂÙ˙Ú Ì‡ ≈‚ÓÔ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ Ã‡ÚËÌ ÿÛÎˆ.
œ˙ÒÚËÚÂ „Ó Á‡·ÓÎÂÎË ‰‡ ˜ÛÛÎËÍ‡ ‚ ÚÛËÚ˙. ŒÙËˆË‡ÎÌÓ
‚˙ÁÚÓ„˙Ú ÓÚ ‡‚ÒÚËÈÒÍËÚÂ ËÁ·ÓË ÒÂ Ó·ˇÒÌˇ‚‡¯Â Ò Ù‡Í-
Ú‡, ˜Â ‰Ó ‚ËÒÓÍËˇ ÔÓÒÚ ÌÂ Â ‰ÓÔÛÒÌ‡Ú ÎË‰Â˙Ú Ì‡ Ì‡ˆËÓ-
Ì‡ÎËÒÚËÚÂ Ë Â‚ÓÒÍÂÔÚËÍ ÕÓ·ÂÚ ’ÓÙÂ. ¿ Ú‡ÁË ÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚ ·ËÎ‡ Ì‡‰‚ËÒÌ‡Î‡ Ì‡‰ ≈‚ÓÔ‡ Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ÓÚ ¬ÚÓ-
‡Ú‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ‚ÓÈÌ‡ Ì‡Ò‡Ï. Õ‡ËÒÚËÌ‡ Á‚Û˜Ë ÒÚ‡¯ÌÓ Ë
ÚÓ˜ÌÓ Á‡ÚÓ‚‡ ·Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Í‡ÚÓ „Î‡‚ÂÌ ÍÓÁ ‚ ÔÂ‰ËÁ-
·ÓÌ‡Ú‡ ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡.

 ‡Á‚‡Ú: ‡‚ÒÚËÈˆËÚÂ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎËı‡ ‰‡ ÔÓ·Â‰Ë ÔÓÔÛ-
ÎËÁÏ˙Ú, ÔÓÚ‚˙‰Ëı‡ ÔË‚˙Á‡ÌÓÒÚÚ‡ ÒË Í˙Ï Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ
ˆÂÌÌÓÒÚË. ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ ÒÚ‡‚‡ ‰ÛÏ‡ ÚÓ˜ÌÓ Á‡ Ó·‡ÚÌÓÚÓ. ¬˙ÔÂ-
ÍË ÏÓ˘Ì‡Ú‡ Ô‡ÌÂ‚ÓÔÂÈÒÍ‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ Á‡ ¬‡Ì ‰Â ¡ÂÎÂÌ,
ÔÓÎÓ‚ËÌ‡Ú‡ ÓÚ ‡‚ÒÚËÈˆËÚÂ ËÁ‡ÁËı‡ ÌÂ‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ÓÚÓ ÒË
ÓÚ ÍË‚Ó‡Á·‡ÌËÚÂ ‚ ¡˛ÍÒÂÎ ˆÂÌÌÓÒÚË, ÓÚ ÍÓÌˆÂÌÚË-
‡Ì‡Ú‡ Ú‡Ï ‚Î‡ÒÚ, ÓÚ ÌÂÈÌÓÚÓ ÌÂı‡ÈÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÔË-
ÌËÁˇ‚‡ÌÂ ÓÎˇÚ‡ Ì‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ Ô‡Î‡ÏÂÌÚË. Õ‡ËÒÚËÌ‡
ËÏ‡ ÌÂ˘Ó, ÍÓÂÚÓ ÌÂ ÒÂ Â ÒÎÛ˜‚‡ÎÓ ÓÚ ‚ÓÈÌ‡Ú‡ Ì‡Ò‡Ï -
‡‚ÒÚËÈÒÍÓÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÌËÍÓ„‡ ÌÂ Â ·ËÎÓ ÔÓ-‡Á‰ÂÎÂÌÓ.
» ‡ÍÓ ÒÚ‡ÊËÚÂ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ ÒÚ‡ÚÛÍ‚Ó ÒÂ ÛÒÔÓÍÓˇ‚‡Ú,
˜Â Ì‡ ˆÂÂÏÓÌË‡ÎÌËˇ ÔÓÒÚ Ì‡ ‡‚ÒÚËÈÒÍËˇ ÔÂÁË‰ÂÌÚ ˘Â
ÒÂ‰Ë Û‰Ó·ÂÌ Á‡ Úˇı ˜Ó‚ÂÍ, ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Á‡·‡‚ˇÚ, ˜Â
Ú.Ì‡. ÌÂÒËÒÚÂÏÌ‡ ÓÔÓÁËˆËˇ Ì‡·Ë‡ ÒËÎË Á‡ ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘Ë-
ÚÂ Ë ÏÌÓ„Ó ÔÓ-‚‡ÊÌË Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË.

ÕÂ ÏÓÊ‡ı‡ ‚ ¡˛ÍÒÂÎ ‰‡ ÒÂ Ì‡‡‰‚‡Ú Ì‡ ‰Ó·ËÚÂ
ÌÓ‚ËÌË ÓÚ ¬ËÂÌ‡, ÍÓ„‡ÚÓ „Ë ‚˙ıÎÂÚˇ ‚ÂÒÚÚ‡ ÓÚ –ËÏ Á‡
ÔÓ‚‡Î‡ Ì‡ ÔÂÏËÂ‡ Ã‡ÚÂÓ –ÂÌˆË Ì‡ ËÌËˆËË‡ÌËˇ ÓÚ
ÌÂ„Ó ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ. “ˇ·‚‡¯Â ‰‡ ÓÒÚ‡‚ˇÚ ÌÂ‰ÓÔËÚÓÚÓ ¯‡Ï-
Ô‡ÌÒÍÓ Ë ‰‡ ÔÓÒÂ„Ì‡Ú Í˙Ï ‚‡ÎÂË‡Ì‡. ŒÚ ·ÎËÁÓ 70-ÚÂ
ÔÓˆÂÌÚ‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ÎË ‚ „Î‡ÒÛ‚‡ÌÂÚÓ ËÚ‡ÎË‡ÌˆË ÓÍÓÎÓ 60 Ì‡
ÒÚÓ ÓÚı‚˙ÎËı‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÚÂ ÓÚ ÔÂÏËÂ‡ ÂÙÓÏË. «‡
Ò‡ÏÓÛÒÔÓÍÓÂÌËÂ Â‚Ó˜ËÌÓ‚ÌËˆËÚÂ ÔÓ·˙Á‡ı‡ ‰‡ Í‡Ê‡Ú,
˜Â ÌË˘Ó ÓÒÓ·ÂÌÓ ÌÂ ÒÂ Â ÒÎÛ˜ËÎÓ, ËÁÂÍÓı‡ ‰ÂÊÛÌËÚÂ
Ù‡ÁË, ˜Â ì»Ú‡ÎËˇ ÓÒÚ‡‚‡ Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-ÒÚ‡·ËÎÌËÚÂ ˜ÎÂÌÓ-
‚Â Ì‡ ≈— Ë Õ¿“Œî Ë ˜Â ‚ Í‡ÈÌ‡ ÒÏÂÚÍ‡ ÒÚ‡‚‡ÎÓ ‰ÛÏ‡
ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Á‡ ‚˙ÚÂ¯ÌË ÔÓ·ÎÂÏË. ƒÓ ‰ÂÌˇ Ì‡ ÂÙÂ-
ÂÌ‰ÛÏ‡ ÒÂ Ì‡‰ÔÂ‚‡‚‡ı‡ ‰‡ „Ó‚ÓˇÚ ÚÓ˜ÌÓ Ó·‡ÚÌÓÚÓ -
Í‡Í‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ˘Â Ì‡‰‚ËÒÌÂ Ì‡‰ Â‚ÓÁÓÌ‡Ú‡, Í‡Í˙‚ ÎÓ¯
ÒË„Ì‡Î ˘Â ‰‡‰Â »Ú‡ÎËˇ Á‡ ìÔÓÔÛÎËÒÚËÚÂî ‚ ˆˇÎ‡ ≈‚ÓÔ‡
Ë ˘Â Ì‡ÒÚ˙ÔˇÚ ÛÊ‡Ò Ë ı‡ÓÒ. Õ‡ËÒÚËÌ‡ ÏÓÊÂ Ë ‰‡ Ì‡ÒÚ˙ÔˇÚ,
ÌÓ ÌÂ Á‡ Â‚ÓÔÂÈˆËÚÂ, ‡ Á‡ Â‚ÓÍ‡ÚËÚÂ. — ‰Û„Ë ‰ÛÏË:
ÒÚ‡ÚÛÍ‚ÓÚÓ Ì‡‰ ‚ÒË˜ÍÓ!

œ‡‚Ë ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ Í‡Í Ì‡ÔÓÒÎÂ‰˙Í ‚ÒË˜ÍË ËÁ·ÓË ÒË
ÔËÎË˜‡Ú. √Î‡‚ÌÓÚÓ ËÏ ÔÓÔ‡„‡Ì‰ÌÓ ËÁÓ·ÂÚÂÌËÂ Â
ÒÚ‡ı˙Ú. œÎ‡¯‡Ú „‡Ê‰‡ÌËÚÂ, ˜Â ·ÂÁ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ‚Â˜Â Ò‡
ÒÂ ÓÍÓÔ‡ÎË ‚˙‚ ‚Î‡ÒÚÚ‡, ˘Â ÒÚ‡ÌÂ ÔÓ-ÎÓ¯Ó. » –ÂÌˆË, Í‡ÚÓ
Ì‡¯ ¡ÓÈÍÓ, Ó·‚˙Á‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ‡ Ò ÓÒÚ‡‚-
Í‡Ú‡ ÒË. ÃËÒÎÂı‡, ˜Â Ú‡Í‡ ˘Â ÒÚÂÒÌ‡Ú Ì‡Ó‰‡ Ë ÚÓÈ ˘Â
„Î‡ÒÛ‚‡, Í‡ÍÚÓ ÏÛ Ì‡ÂÊ‰‡Ú. » ‰‚‡Ï‡Ú‡ ÒÂ ·ˇı‡ ‚ÁÂÎË
ÏÌÓ„Ó Ì‡ ÒÂËÓÁÌÓ. √ÂÏ‡ÌÒÍË ‚ÂÒÚÌËˆË ‰ÓË ÔËÒ‡ı‡, ˜Â
ÁÎ‡ ¯Â„‡ Ì‡ –ÂÌˆË Â ËÁË„‡Î‡ ¿Ì„ÂÎ‡ ÃÂÍÂÎ, ÍÓˇÚÓ „Ó
ÔÓÍ‡ÌË Ì‡ Ú‡ÈÌ‡Ú‡ ÔÓ˘‡ÎÌ‡ ‚Â˜Âˇ Ò Œ·‡Ï‡. ƒÓÚÓ„‡‚‡
¡ÂÎËÌ Ë œ‡ËÊ ÌÂ ËÒÍ‡ı‡ ‰‡ ˜ÛˇÚ, ˜Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡Á‰ÂÎˇÚ
˙ÍÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÒË ÓÎˇ ‚ ≈‚ÓÔ‡. «‡‰‡‚‡˘ËˇÚ ÒÂ ÂÙÂÂÌ-
‰ÛÏ Ó·‡˜Â „Ë Ì‡Í‡‡ ‰‡ ËÁ‚ËÍ‡Ú ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍËˇ ÔÂÏËÂ, Á‡
‰‡ ÏÛ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡Ú ÔÓ‰ÍÂÔ‡Ú‡ ÒË. » Ì‡¯ ¡ÓÈÍÓ Ì‡È-
Ó·Ë˜‡ ‰‡ ÒÂ ı‚‡ÎË ÍÓÎÍÓ ÔÓÚÛÔ‚‡ÌËˇ Â ÔÓÎÛ˜‡‚‡Î ‚ ˜ÛÊ-
·ËÌ‡ ÓÚ ì„ÓÎÂÏË Ì‡˜‡ÎÌËˆËî.

» ‰‚‡Ï‡Ú‡ ÒÂ ÓÍ‡Á‡ı‡ ËÁÎ˙„‡ÌË. œÓÒÚË„Ì‡ı‡ Ó·‡ÚÌËˇ
ÂÙÂÍÚ, Ó·˙Ì‡ı‡ ÒÏËÒ˙Î‡ Ì‡ ‚ÓÚ‡. » ‚ ‰‚‡Ú‡ ÒÎÛ˜‡ˇ Ì‡Í‡-
‡ı‡ ËÁ·Ë‡ÚÂÎËÚÂ ‰‡ ËÏ Í‡Ê‡Ú, ˜Â ËÏ Â ÔËÒÌ‡ÎÓ ÓÚ Úˇı.
¬ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÓÚ –ÂÌˆË ÂÙÓÏË ËÏ‡¯Â Ë ÒÏËÒÎÂÌË
ÔÛÌÍÚÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ÏÌÓ„Ó ËÚ‡ÎË‡ÌˆË Ó‰Ó·ˇ‚‡ı‡, ÌÓ ÚÓ‚‡
‚Â˜Â ÌÂ ·Â¯Â ‚‡ÊÌÓ Á‡ Úˇı. ¬ Í‡ˆ‡Ú‡ Ò ÏÂ‰ ÚÓÈ ·Â ÒËÔ‡Î
Î˙ÊË˜Í‡ Í‡Ú‡Ì: ÓˇÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ËˇÚ‡ Ì‡ ÏÂÒÚÌ‡Ú‡
‚Î‡ÒÚ Ë Ó˘Â ÔÓ-ÚˇÒÌÓ Ó·‚˙Á‚‡ÌÂ Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ·˛Ó-
Í‡ˆËˇ. “Ó‚‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ·Ë Ò˙ÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÎÓ ‚ ˙ˆÂÚÂ Ì‡
ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ - ÍÓËÚÓ Ë ‰‡ Ò‡ ÚÂ, Ó„ÓÏÌ‡ ‚Î‡ÒÚ Ë ÏÌÓ„Ó
ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÏÂı‡ÌËÁÏË Á‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ ÍÓÌÚÓÎ. » Ì‡È-‚‡Ê-
ÌÓÚÓ, ·Ë Ò‚ÂÎÓ ‰Ó ÌÛÎ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ÓÒÔÓ‚‡ÌÂ Ì‡
Â¯ÂÌËˇ, ‚ÁÂÚË ÓÚ ÍÓÎÂÍÚË‚ÌÓÚÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ≈—.

ÕˇÏ‡¯Â Í‡Í ÌÓÏÂ˙Ú ‰‡ ÏËÌÂ. —Â„‡ ÔÂ‰ÒÚÓË ÒÎÂ‰‚‡-
˘ÓÚÓ ËÁÔËÚ‡ÌËÂ - ÔÂ‰ÒÓ˜ÌË Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË.
–‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÓÚ ¡˛ÍÒÂÎ ˘Â ÒÂ ÔÓÒÚ‡‡ˇÚ ‰‡ ‚ÌÛ¯‡Ú ÚÂ ‰‡
·˙‰‡Ú ËÁ·Â„Ì‡ÚË, Á‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ‡ÁÍÎ‡ÚË Ó˘Â ÔÓ‚Â˜Â ÍÓÌ-
ÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Û‰Ó·ÌÓÚÓ ÒÚ‡ÚÛÍ‚Ó.

¬ÏÂÒÚÓ ‰‡ ÒÂ ‡‰‚‡Ú Ì‡ ìÁÂÎÂÌËˇî ‡‚ÒÚËÈÒÍË ÔÂÁË-
‰ÂÌÚ, ‚ ·˛ÍÒÂÎÒÍËÚÂ Í‡ÌˆÂÎ‡ËË ˘Â Â ÔÓ-‰Ó·Â ‰‡ ÔÓ-
„ÎÂ‰Ì‡Ú Í‡Í‚Ó ‚ÂÏÂ ÔÓÍ‡Á‚‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌËˇÚ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍ. ƒ‡ ÌÂ
ÒÂ ‚ÚÓ‡˜‚‡Ú ‚ Ï‡ÎÍ‡Ú‡ ÒÚÂÎÍ‡ Ì‡ ÒÂÍÛÌ‰ËÚÂ, ÍÓˇÚÓ ÙËÍ-
ÒË‡ ÔÓ·Â‰Ë Í‡ÚÓ ‚ËÂÌÒÍ‡Ú‡. ƒ‡ Ó·˙Ì‡Ú ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡
„ÓÎˇÏ‡Ú‡. “ˇ ÒÂ ‰‚ËÊË ÔÓ-·‡‚ÌÓ, ÌÓ Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ ÔÓÍ‡Á-
‚‡ ‚Â˜Â ‰Û„Ó ‚ÂÏÂ. ÕÂ ÚÓ‚‡, ‚ ÍÓÂÚÓ Â Á‡Ï˙ÁÌ‡ÎÓ
ÚˇıÌÓÚÓ ÒÚ‡ÚÛÍ‚Ó.

Преди 1160 години старо-
българският език възниква като
lingua sacra - свят език. Филологи-
ческата наука го определя и като
нормативен. Съществува глаголи-
ческа и кирилска правописна нор-
ма, зададена от светите братя Ки-
рил и Методий. С времето тази
норма се доразвива и доработва.

Удивлява словното богатство
на старобългарския език, включ-
ващо неколкостотин хиляди лек-
семи. В момента български учени
езиковеди от Софийския универ-
ситет подготвят исторически реч-
ник на българския език, което
само по себе си е показателно
колко е благодатно нашето кни-
жовно наследство за изследова-
телска и творческа работа.

Още през девети век книжов-
ниците, които си служат с говори-
мия и писмения български език,
сякаш извършват свещенодейст-
вие. Те са като лабораторни уче-
ни, които всеки път откриват и
възпроизвеждат материала, от
който е направен духът.

Многобройни са доказателст-
вата от този хилядолетен период,
че когато имунната система на
българския дух е отслабена, изли-
няла, почти разболяна от
всевъзможни фактори - геополи-
тически, социални, вътрешносу-
бективни, понякога дори неразби-
раеми, ирационални - езиковото
тържество на българското слово
чрез градивото на несъкрушими-
те си стволови клетки - буквите и
думите, редени и пренареждани с
магията на lingua sacra спасява и
надмогва изпитанията.

2016 години след
Христа Бог е един. Същи-
ят. Несменяем. Дойде от-
ново ненадейно и очак-
вано като внезапен сняг
темата за несменяемост-
та на управници, държав-
ници, политици, лидери,
народни представители.
Какво ще стане, след като
Бойко Борисов “падна”?
След като се отказа от
работата си на “Донду-
ков” 1. Нямало кой да го
замени! Нима? Дали е
болка за умиране това?

По същата логика в
парламента двадесет-

Ñòâîëîâàòà êëåòêà íà
áúëãàðñêàòà äóõîâíîñò
Заплахата за българския език в нашето съвремие
са неговите носители, а не външни фактори

Димитър
ТОМОВ

През вековете, когато не съще-
ствува официална българска
държава, българският език поема
държавноорганизираща функция.
Защото той, неунищожимият език,
е нормотворец на мисленето чрез
говоримата или писмената проек-
ция на речта. Изстрадана в ръко-
писите на монаси бледни, святи
или недотам богоугодни божии
служители, ала пренесли въпреки
абсурдното си битие високото слу-
жение на свещения български
език в молитви, песнопения, по-
хвални слова или вековечни биб-
лейски текстове - изначални като
човешкия род.

Натрупаните с времето от де-

вети век насам старобългарски
писмени паметници, са по-неиз-
черпаеми от ядрото на атома. Има
ли голяма световна библиотека
или друго подобно книгохранили-
ще, което да не пази като най-
знакови и безценни тъкмо старите
български ръкописи? Кой и кога
ще ги разчете?

Златният век на българската
култура озарява бъдещето ни по-
ярко от златните археологически
находища по нашите земи.

Можем ли си представи българ-
ски държавник отпреди хилядоле-
тие - цар, болярин или друг наме-
стник на властта - който да не е и
книжовник или поне с достатъчна
езикова грамотност? Към начало-

то на XXI век на това равнище
бъдещето на езика ни има без-
краен простор за проникване. Ако
днешните ни управници, разбира
се, пожелаят да си “присадят” от
тези вечни клетки на нашата ду-
ховност.

Много още са пластовете,
върху които езиковата грамотност
би могла да се разпростре. Едно
от най-големите предизвикателст-
ва е мисловната дейност. Азбучна
истина е зависимостта между език
и мислене. Ако няма мислене,
чието нетърпение да се излее
чрез езика, настъпва тишината на
оглушителната безсловесност.

Най-голямата заплаха за

българския език днес не са външни
фактори. Проблемът за българския
език в нашето съвремие са негови-
те носители, употребители, възпро-
изводители и градители. Няма ли
кой да говори и да пише на един
език, той изчезва.

Ако към началото на третото
хилядолетие, в глобалната иконо-
мическа криза, валутният борд
спасява финансовата ни система,
та левът ни все още да е в лъвска
поза, то езиковата грамотност на
нацията е неизтребимото ДНК на
българската духовност, която за
сетен път ще я възроди чрез мно-
голетната традиция и благодатна
плодотворност, за да ни има и
пребъдем като народ.

И какво като Борисов няма да е премиер?
Бъдещият министър-председател трябва да цени миналото
и да е по-далновиден за бъдещето на страната

Лозан
ТАКЕВ

двадесет и пет години
стоят едни и същи депу-
тати. Несменяеми. Същи-
те. Лидерите на партии, и
те. 2016 години след Хри-
ста нещата са трайни и
повторими. Иронията на-
страна. Прочетох поне
десет възможности в еле-
ктронните мрежи какъв
човек може да смени
министър-председателя.

Може примерно след-
ващият премиер да не е
престъпник, да не е
свързан с подземния свят,
да не лъже, да е прочел
повече от една книга, да
не  краде урбулешката
заедно с “Котараците”, да
не узурпира съдебната
система, да има култура
за демокрация, да не зло-
употребява с властта си.
Остава да прибавим още
няколко опции. Освен
“конграчулейшън” да по-
назнайва още няколко
думички за общуване, да

използва по-малко ръце-
те си в разговорите с чуж-
дестранните си колеги по
международни форуми,
да казва и да държи на
казаното сутринта и сле-
добед, и на другия ден.
Добре е бъдещият пре-
миер да не демонстрира
пълно незнание как функ-
ционира разделението
на властите, да не е зло-
намерен, да не шикалка-
ви в обясненията си по
всякакви въпроси, да не
става агресивен, когато го
хванат в крачка, да не е
опасно такъв човек да
ръководи всичко, абсо-
лютно всичко в държава-
та.

Следващият премиер
задължително трябва да
различава доброто и зло-
то, да не е мутра по  рож-
дение и убеждение, да не
е непременно върл анти-
комунист, след като вече
е бил член на ДКМС, на

БКП, да не е ял пример-
но в детството си филии с
мас, а след това да гово-
ри против сланината и
ракията под прикритието,
че мисли за здравето на
сънародниците си. Може
и да не е бил на всяка
цена охранител на пре-
дишни величия. Да не е
постоянен автор на бисе-
ри под предлог, “че е
прост и ръководи прости
хора, и затова се разби-
рат и обичат”. Да е по-
категоричен по отноше-
ние на връзките ни с Ру-
сия, да не е толкова на-
веден пред Европа и све-
та, да е повече мъжкар в
политиката особено кога-
то става дума за сувере-
нитета на отечеството. Да
цени повече миналото и
да е по-далновиден за
бъдещето на страната ни.
И най-важното - да не ни
е срам, че имаме такъв
министър-председател.

Номерът не минаНомерът не минаНомерът не минаНомерът не минаНомерът не мина
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Ïîëèòèêàòà - ïðèçâàíèå
èëè ïîðú÷êîâî çàäàíèå
Напразни са паникьорските напъни от провокиране на хаос
и нестабилност след последния съдбовен за България избор

Тези дни една личност, ко-
ято почти бяхме забравили, на-
помни за себе си. Израсъл, по
собственото си признание, в
дантелени пелени, Георги
Марков се обиди на София и
даде воля на възмущението си.
Как така някогашната синя
София стана червена?! Повод
за гнева му се оказа зашеме-
тяващата загуба на ГЕРБ на
президентските избори.
Всъщност възмущението-вопъл
на дантеления Марков - този
титан на синята надежда, пар-
дон, на синята безнадеждност,
едва ли е оригинално и учуд-
ващо. Известно е, че има хора,
чиито разсъждения са форма-
тирани като еднозначни виж-
дания, еднозначни очаквания,
а защо не и еднозначни цвето-
ве. За такива хора народът има
своята великодушна оценка -
кон с капаци.

Политиката не е поле за
умозрителни упражнения на
хора с неукротими амбиции и
невзрачни възможности, ма-
кар че немалко кандидати за
евтина слава я възприемат
именно като такава. Тя не е и
професия в буквалния смисъл
на това понятие, въпреки че
някои без задръжки и угризе-
ния си изкарват прехраната от
нея. Тя не е и класическа на-
ука, която всеки “мечтател
безумен”, жадуващ известност
и мирова слава се надява да
овладее в университета или в
измислени за целта специали-
зирани школи. Но има и таки-
ва, които, без да са се доказа-
ли, пишат на визитните си кар-
тички или в автобиографиите
си: професия политик. А неумо-
лимата и незаобиколима ис-
тина е, че ако не носиш в себе
си благословеното зърно на
природната даденост и предо-
пределеност, всички напъни
за “научаване” или подчиня-
ване на политиката на нечия
воля са напразни. Защото по-
литиката, видяна в най-едри
щрихи и приложена към дей-
ствителността, съществува в
две основни категории: поли-
тиката като призвание и поли-
тиката като поръчково зада-
ние.

Като призвание политиката
отразява благородните стреме-
жи на силните духом, богати с
интелектуалния заряд на иде-
ите за общочовешко добрува-
не и отговорни с дейността си
за тяхното постигане. Полити-
ците, споделящи тези убежде-
ния, колкото и малко да са те,
са гордост за своята нация и
залог за нейното успешно и
възходящо развитие.

За съжаление битува и дру-
го характерно определение за
политиката като поръчково за-
дание. Някои предпочитат да
го наричат дори поръчково
състезание. И в този случай
също се говори за каузи, ви-
зии, превъплъщения, надежди
и реализации, но в една друга
плоскост - плоскостта на свои-
те или чуждите ненационални,
а по-скоро егоистични надна-
ционални или антинационални
интереси, подчинени на идея-
та  за собствено благополучие
и обогатяване.

След сравнително унилия
пейзаж на доизборната дейст-

Проф. Милан МИЛАНОВ вителност настъпи времето на
следизборното боричкане.

В тази игра
на политика

естествено се включиха и два-
та взаимно отричащи се и вза-
имно предполагащи се клано-
ве на политиците и на полито-
лозите. И странно, тези които
по дефиниция и по презумп-
ция са призвани да правят
официалната политика и дос-
коро гръмогласно парадира-
ха, че я правят, сега решиха
да играят ролята на унижени-
те и оскърбените (но не по До-
стоевски, а по Борисовски), ра-
зочаровани и обидени на из-
бирателите, страдащи ностал-
гично по “синя София”, разгне-
вени на прокуратурата за пре-
калено придирчивия й интерес

към, най-меко казано, съмни-
телните им изяви. Тези бити
политици с извинение, които
до вчера високомерно счита-
ха себе си за всесилни и все-
можещи, сега заплашват да
накажат обществото с бездей-
ствие и безразличие, равно-
стойни на отказ от изпълне-
ние и завършване на дейнос-
ти, произтичащи от досегаш-
ните им ангажименти на
държавни служители в преход-
ния период до създаване на
служебно правителство и про-
веждане на извънредни пар-
ламентарни избори. Избрали
този модел на поведение, те
предпочитат казуистиката
пред говоренето по същество,
за да не си навредят сами.
Друг е въпросът има ли какво
убедително да кажат?!

Е, сред тях има и речовити,
най-вече самият Борисов, кои-
то не пропускат случай, за да
облъчат публиката с отрица-
телната си енергия под форма-
та на безполезни внушения и
прогнози... Става дума за оста-
нали извън борда на държав-
ния кораб лица, които не могат
да се примирят, че вече са аут-
сайдери и търсят начин как
подмолно отново да се качат
на мостика. Става дума за лица
от рода на Бойко Борисов,
Цветан Цветанов, Цецка Цаче-
ва, Меглена Кунева, Божидар
Лукарски, Петър Москов, Лиля-
на Павлова, Румяна Бъчваро-
ва, Ивайло Московски, Даниeл
Митов, Николай Ненчев и още
плеяда подобни на тях служи-
тели на национално или мест-

но равнище.

Периодът на
междувластието

закономерен резултат от пре-
зидентския избор, изискващ
пълна мобилизация и положи-
телна нагласа на всички уча-
стници в политическия процес,
е време и на усилена полито-
логична жътва. Времето до
окончателното приключване
на последствията от президент-
ския избор не е леко и не е за
подценяване. Предстоящите
няколко месеца трябва да по-
кажат доколко политическите
сили в България са зрели и на
висота; доколко са в състояние
да се справят с предизвикател-
ствата както на законовите
изисквания, така и на общест-
вените очаквания. Народът

като върховен суверен каза
своята дума и даде да се раз-
бере, че въпреки високомерни-
те съмнения на някои безрод-
ни и чуждопоклоннически
кръгове, той е достатъчно
мъдър и е в състояние да при-
ложи в решаващи моменти
силата на пряката демокрация.

Независимо, че на Бойко
Борисов това никак не се нра-
ви и може би като реминисцен-
ция от някогашното си комуни-
стическо битие до обяд се
сърди на себе си, а след обяд
на целия свят, който залива с
упреци, ирония и ехидни под-
мятания. Сред многото му бив-
ши и настоящи превъплъщения
силно се открояват: обучение-
то му в Школата на МВР в
Симеоново далеч преди 1989
г.; пожарникарският му и охра-
нителен стаж, възвеличен от
т.нар. цар със званието гене-
рал; обслужването му като те-
лохранител и на Тодор Жив-
ков, и на Симеон Сакскобург-
готски и т.н. Трагедията му е,
че след като се провали като
държавник, въпреки безропот-
ното подчинение на волята на
евроатлантическите си менто-
ри, стана жертва и на необуз-
даното си самочувствие и са-
молюбие и не можа да вземе
завоя, не можа да приеме по-
ражението си като нормално
състояние в политиката.

По подобен начин и Цветан
Цветанов, в младите си години
куриер в Изчислителния център
на МВР, където принадлежност-
та към БКП е задължително ус-
ловие за работа, не успя да

оправдае доверието и надеж-
дите на своя бос. След положе-
ните неимоверни усилия да
осигури благоприятен изход от
изборите за себе си и за пар-
тийните си приятели, сега рис-
кува да остане без работа като
сив кардинал. Но нека не го
съжаляваме: първо, няма да е
задълго, и второ, тъкмо ще има
време да полекува нараненото
си его до следващото жертво-
приношение.

А Цецка Цачева, след зло-
получния си опит освен Народ-
ното събрание да оглави и
държавата, безславно слезе от
политическата сцена, която
превърна в театър, възкреся-
вайки една многолетна и фал-
шива мелодрама и проплак-
вайки артистично... Но и това
не й помогна.

Ще се запомнят и завидни-
те превъплъщения на Меглена
Кунева, снаха на височайше
комунистическо семейство и
усърдна служителка в казион-

ния, създаден от
ЦК на БКП,
Български хел-
зинкски комитет
по правата на
човека, а в годи-
ните на домо-
раслата ни де-
мокрация все-
признатата г-жа
Йес, заслужила
това прозвище
за слугинската
всеотдайност, с
която раздаваше
националното
достояние, и по-
конкретно, за-
криваше ядрени-
те реактори в
Козлодуй.

Струва ли си
да се изброяват
поименно всич-
ки членове и

го време. Не обезателно
престъпни (както сега е модер-
но да се внушава), но във всич-
ки случаи свързани с комунис-
тическото минало на този или
онзи демократ. Ето това време и
този втори пласт, откриващ как-
во се намира под повърхността
на измислените или приспосо-
бени биографии, е кошмарът на
притежателите им, които биха
искали на всяка цена да се от-
тласнат и разграничат от позо-
рящото ги минало.

Това обаче никак
не е лесно

защото означава да се
отблъснат и отрекат от родите-
ли и предци, от близки и при-
ятели, от привилегиите и спе-
циалното положение в минало-
то, съхранявани понастоящем с
цената на ренегатството и пре-
дизвикателното усърдие да за-
служат тридесетте сребърника
на Юда Искариотски.

Политолозите, следващи по
петите политиците, не правят
изключение по отношение на
мотивацията на статута си в
обществото. Да, те не правят
политиката, но носят не по-
малка отговорност за нейното
състояние, защото в определен
смисъл я легитимират в обще-
ственото съзнание. Безспорно
сред водещите политолози има
кадърни и компетентни хора.
Има и случайно добрали се до
предните позиции благодаре-
ние на съчетанието на удобна
конюнктура с безпринципни
люде, които я обслужват...

На фона на тази разнолика
политическа действителност с
още по-разнолики протагонис-
ти - политиците, които я правят
и политолозите, които я оценя-
ват, през последните дни и
седмици по силата на някакъв
губителен сценарий общество-
то е бомбардирано със запла-
хи за криза - в държавата, в
икономиката, в духовността,
дори в личните взаимоотноше-
ния. Запознавайки се с изяви-
те на различните медии, логич-
но човек остава с впечатление,
че преди около месец общест-
вото ни е живяло в някаква
обетована земя, непознаваща
нито кризи, нито противоречия,
нито дори съмнение в правил-
ността на мислите и деянията
на управляващите. Животът ни
е текъл по мед и масло в най-
добрия от добрите светове и
сме се радвали на сипещата
се върху ни манна небесна.

Нищо по-невярно
и по-вредно

от паникьорските тези на ня-
кои, уви, считащи себе си за
влиятелни, медии. Целта, зада-
дена и насочвана от задкули-
сието в оставка, очевидно е да
се сплашат обикновените
граждани и да им се втълпи,
че за тези “кризи” те сами са
си виновни поради това, че са
гласували неправилно на из-
борите. А всъщност истината е,
че всичко тече и се развива не
леко и не патетично, но зако-
номерно и логично. Така че на-
празни са паникьорските напъ-
ни на заинтересованите от про-
вокиране на хаос и нестабил-
ност при овладяването и регу-
лирането на неизбежния тру-
ден период на смяната на вла-
стовите функции и институции
след последния съдбовен за
България избор.

съучастници в кабинетите на
Бойко Борисов и на присъдруж-
ните им органи от различните
други държавни структури?
Може би все пак си струва

заради старанието
и късата им памет

да се отбележат поне някои от
тях: Лиляна Павлова, достойна
внучка на високопоставени ко-
мунистически дейци: Георги
Павлов - партизанин, министър
и съратник на Тодор Живков,
Лиляна Павлова - отговорен
сътрудник на ЦК на БКП; Румя-
на Бъчварова, дъщеря на виден
журналист и главен редактор на
в. “Отечествен фронт”, активен
строител на социалистическото
общество; Ивайло Московски,
израсъл в семейство на комуни-
стически функционери, Трайчо
Трайков, също с комунистичес-
ки произход и т.н. Времето от
промяната на режима в истори-
чески план е твърде късо, спо-
мените - твърде живи, опитът от
живота при демокрацията -
твърде беден; навиците и сте-
реотипите - трудно преодолими.
Което води до едно парадоксал-
но, привидно абсурдно, но
всъщност напълно закономерно
явление. А то е, че където и да
пипнеш върху гладката по-
върхност на лелеяната демокра-
тична действителност, където и
да посегнеш или да драснеш
върху името на който и да е
възторжен привърженик и пре-
дан сторонник на тази действи-
телност, отдолу неминуемо се
появяват белезите на едно дру-
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ИСКРА РАДЕВА ОРГАНИЗИРА
ХIХ КОНЦЕРТ „КОЛЕДНИ ЗВЕЗДИ” Статия на

Петър Кауков
излезе в Шанхай

Престижното издание на Шан-
хайската театрална академия
“Theatre Arts” публикува на англий-
ски език статия от Петър Кау-
ков, асистент по театрална ре-
жисура в НАТФИЗ. Редакционна-
та колегия на списанието, чийто
член е проф. Калина Стефанова,
включва световни имена като
Ерика Фишер-Лихт, Ханс-Тис Ле-
ман, Ричард Шекнер. Началната
секция в броя е посветена на
400-годишнината от смъртта на
Уилям Шекспир, а статията “Сън
в лятна нощ, или Любов в китай-
ски кутии” е водеща. Авторът е
и редовен докторант в НАТФИЗ.

Връчват наградата
„Артур Лундквист”

Националният дарителски
фонд “13 века България” и жури-
то за присъждане на наградата
“Артур Лундквист” организират
тържествено връчване на Меж-
дународната награда “Артур
Лундквист” за 2016 г. за активен
принос в културното сътрудни-
чество между България и Шве-
ция. Слова ще произнесат Геор-
ги Йорданов - дългогодишен пред-
седател на УС и създател на
ДОО Фонд “13 века България”,
учредител на наградата, Митко
Тодоров - изпълнителен дирек-
тор на НДФ “13 века България”,
Луиз Бергхолм - посланик на Шве-
ция у нас. Събитието, което ще
се състои днес от 11 до 13 ч. в
зала 8 на НДК, включва музикал-
но-поетична програма с участи-
ето на студенти по скандинави-
стика в СУ “Св. Климент Охрид-
ски”, както и Йосиф Герджиков -
вокал, и Явор Генов - лютня, с
творби на шведския барок.

Почина поетът
Никола Гигов

Само няколко дни след като
отпразнува 80-годишния си юби-
лей от този свят си отиде по-
етът и орфеист Никола Гигов,
съобщи дъщеря му Елица Гигова.
Роден е на 10.11.1936 г. в с. Вълчи
дол, Западни-
те покрайни-
ни. Автор е на
73 книги с по-
езия и проза,
12 от които
са за Орфей.
Носител е на
много чужде-
странни на-
гради, пре-
димно за из-
следванията
си за тракийския певец. Удосто-
ен е със званието “Великите мъже
на ХХI век” от Американския био-
графичен институт в Южна Ка-
ролина. Присъдени са му отли-
чие на името на Леонардо да
Винчи, Англия, и “Златен медал за
България” за патриотично твор-
чество, от САЩ. Носител е на
орден “Кирил и Методий” I ст.
Включен е в енциклопедията “Бе-
лежити българи на съвременна
България” - 2013 г. Работил е като
тв водещ в “Непресъхващи изво-
ри” по БНТ. По негови стихове са
написани над 150 песни от
45 композитори. Творчеството
му е преведено на повече от
20 езика. Член е на СБП и поче-
тен гражданин на Смолян.

Екипът на Сити Марк арт център (старото кино
“Левски”) се присъединява към кампанията за даря-
ване на книги за българите в Лион и новата библи-
отека “Отец Матей Миткалото”, информира Божида-
ра Димова. В брой 274 на ДУМА от 1 декември т.г.
бе публикуван призив от Жан Соломонов, който от
години живее в Лион. В него той се обръща към
желаещите да изпратят свои, вече прочетени книги
за малката библиотека-клуб, създадена там от ен-
тусиазирани българи.

За инициативата разбрахме от публикация във
в. ДУМА, с чийто културен отдел сме в постоянна
връзка, споделя собственикът на новия столичен
културен център Христо Киров. Приканваме всички
актьори, певци, продуценти, режисьори и публиката
да влизат в салона ни предпразнично с книга от
домашната библиотека, която ще дарят от сърце на
зажаднелите за родно слово 5000 наши сънародни-
ци във френския град. Книгите ще бъдат и с автогра-
фи на едни от най-обичаните и талантливи творци от
афиша на Сити Марк арт център. Това ще бъде един
мил жест на съпричастие и ще направи нашата Ко-
леда по-светла и по-очаквана. Нека с обща воля
книгите станат повече от българите в Лион.

Кампанията започва днес, на Никулден, и първи-
ят й етап ще продължи до Коледа. Могат да се
включат всички, за които разпространението на
българското слово зад граница е кауза, заявяват от
културния център.

Тера инкогнита.
Непознатата земя.
Най-неземното място
на Земята. Снежната
Спяща красавица на
света. Ледената прин-
цеса на Юга. Южната
полярна зона на пла-
нетата. Красивата и
все още недоизучена,
недоизследвана, не-
доразбрана и недо-
оценена Антарктида.
Добре, вече разбрах-
те къде е била Изабе-
ла. Ако се чудите защо, прочете-
те “На юг от разума” и елате на
премиерата на книгата днес от
19 ч. в литературния клуб “Перо-
то” на НДК, канят издателите от
“Колибри”.

С Изабела Шопова не се ску-
чае, знае го всеки, който е попа-
дал в нейната компания или в
компанията на щурите й книги,
“очарователно разколебани на
границата между пътеписа и при-
ключенския роман”. Затова не е
случайно, че тъкмо тя създаде цял
“Самоучител за преднамерено

Изабела Шопова ни повежда
„На юг от разума”

убийство на скуката”.
Първата й книга носи
заглавие “На изток - в
рая” и разказва за
живота в Нова Зелан-
дия, Страната на
дългия бял облак, как-
то я наричат, където
Изабела емигрира
през 2002 г. После ни
пренесе “На запад от
рая”, в Бризбън, Ав-
стралия. Там, където
посрещат чужденците
с поговорката “Онова,

което не се опитва да те изяде, е
достатъчно отровно да те убие”.

Изабела принадлежи към она-
зи част от човечеството, дето “все
търси и не намира, дето не може
мирно да седи”. Пътешественич-
ка, авантюристка и писателка с не-
покътната жизненост, ерудиция и
бликащо чувство за хумор, сега тя
предлага да се спуснем “На юг от
разума”, нищо че момичетата не
правят така. Докъде ли стига ра-
зумното, за да отидеш отвъд него?
Отговорът е в книгата на Изабела,
твърдят нейните издатели.

Сити Марк арт център
с инициатива, вдъхновена
от публикация в ДУМА

смото издание на фестивала
“Северно сияние” ще започ-
не на 7 декември в Дома на
киното с прожекция на фил-
ма “Завръщане у дома” на

финландския режисьор Мика Каурис-
маки. Българските зрители ще видят
14 скандинавски заглавия, които ще се
прожектират всяка вечер до 15 декем-
ври в салоните на Дома на киното, Кул-
турния център G8 и “Евро синема”.

Сред премиерните заглавия са “Ние
сме най-добрите” на Лукас Мудисон с
Голямата награда от фестивала в То-
кио; “Безшумно сърце” на Биле Аугуст,
отличен със “Сребърна раковина” в Сан
Себастиан; “Втори шанс” на Сузане
Биер с награда за най-добра актриса
на Мария Боневи от фестивала в Абу
Даби; “2 нощи до сутринта” на Мико
Купаринен с награди за най-добър
филм от фестивала във Валядолид и на-
града за режисура в Монреал.

„Ñåâåðíî ñèÿíèå” ïðåäëàãà
14 ñêàíäèíàâñêè ôèëìà
„Пипи Дългото чорапче”, Кнут Хамсун и Мика Каурисмаки
са част от програмата на осмото издание на фестивала

“Северно сияние” ще предложи две
екранизации по нобеловия лауреат
Кнут Хамсун - “Глад” и “Телеграфистът”,
както и биографичния филм “Хамсун”
на шведския класик Ян Троел с Макс
фон Сюдов в главната роля. В рамките
на събитието ще се проведе вечер на
Астрид Линдгрен, по време на която ще
бъде прожектиран премиерно филмът
“Астрид”, а студенти от специалност
“Скандинавистика” ще представят ней-
ни произведения в оригинал и превод
на български език.

Театроведката и кинокритичка Ели-
ца Матеева ще говори на 13 декември
в Дома на киното за книгата си “Целият
свят е... кино!” - сборник от рецензии,
посветени на съвременното кино. Тек-
стовете проследяват творчеството на
артисти като Вим Вендерс, Уди Алън,
Терънс Малик, Гаспар Ное, Фатих Акин,
Ксавие Долан и др. Между страниците
на книгата не са пропуснати и заглавия

“Завръщане у дома”,
реж. Мика Каурисмаки

от най-новото българско кино.
Киноведът Мирела Василева ще за-

познае зрителите с творчеството на
Биле Аугуст и Сузане Биер преди про-
жекциите на филмите “Безшумно
сърце” (12 декември, Културен център
G8) и “Втори шанс” (15 декември, Кул-
турен център G8).

Организатор на “Северно сияние” е
компанията “Позор” със съдействието
на посолствата на Финландия и Крал-
ство Дания в София, консулството на
Кралство Швеция в София и посолство-
то на Кралство Норвегия в Букурещ.

О
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А
Aз съм свирещ човек. Изра-

зявам себе си чрез звуци. Пиша
рядко. Но след концерта на
“Драгостин фолк национал” с
ръководител Стефан Драгости-
нов, не мога да не напиша с
огромни букви - за да бъде
прочетено от всички - впеча-
тленията си от прекрасното пре-
живяване, на което бяхме
съпричастни през ноември в
претъпканата зала на Нацио-
налното музикално училище
“Любомир Пипков”. Представе-
на бе уникална премиерна про-
грама - “Верски песни”.

Познавам композитора, при-
ятеля и съмишленика Стефан
Драгостинов от много време.
Десетилетия. Той е не просто
голям творец. Той е откривател.
Преди близо 20 години написа
специално за мен фундамен-
талния цикъл за две пиана
“Фуга Интеграл”, който изпълня-
ваме многократно с дъщеря ми,
пианистката Милена Лазарова,
на български и световни сцени
- от Националния дворец на
културата в София до голямата
концертна зала на Консервато-
рията в Пекин; колосална твор-
ба, която и до днес няма аналог
в световната клавирна литера-
тура!

Музиката, която пише, е
извън пределите на всякакви
познати граници, независимо
дали изгражда мащабно сим-
фонично платно или се е взрял
в “дреболийката” на изящна
песенна миниатюра. Създател
на четири симфонии - сред ко-
ито знаменитата “Симфония за
мира”, написана по поръчка на
Rotary International, като символ
на единението за мир и разби-
рателство по света, автор на
инструментални концерти, со-
нати, етюди, стотици хорови и
солови песни, носител на най-
престижни международни отли-
чия, сред които “Щокхаузен” в
Италия, “Grand Prix” във Фран-
ция, “Симон Боливар” във Вене-
цуела - Стефан Драгостинов е
музикант не от европейска, не
от световна... - от космическа
класа!

Преди четвърт век Стефан
Драгостинов, започвайки про-
екта си “Антология на българ-
ския фолклор”, създава хорова-
та формация “Драгостин фолк
национал”, с която реализира
11 компактни диска от серията
“Звукови икони на България” и
за което през 2007 г. междуна-
родният комитет World Music в
Корея го удостоява с академич-
ното звание World Master - Све-
товен майстор, а формулиров-
ката изрично гласи: “За изклю-
чителни постижения в областта
на традиционната музика.”

За своите “златни гласове”
от “Драгостин фолк национал”
Стефан Драгостинов създава
непреходни песенни шедьоври
като “Запали се Перущица”,
“Шинка”, “Ишу, бяла Недо”,
“Грозданка”, “Притури се плани-
ната”... И всяка нова песен и
премиерна изява на “Драго-
стинките” - както сам маестрото
мило ги назовава - винаги носи
някаква изненада, особена но-
винка, ново, неоткрито досега
завойче в криволичещата, втур-
ната нагоре пътека към творче-
ския Парнас на композитора.
Този впечатляващ творчески
подход на Стефан Драгостинов
в работата с прекрасния му хо-
ров ансамбъл респектира пре-
ди всичко с дълбокото познава-
не на изворите на народно-пе-
сенната ни традиция; същевре-
менно маестрото е обаятелен
педагог и диригент от най-ви-
сока класа. С ръка на сърцето,
аз лично се чувствам щастлива,
че съм съвременничка на Сте-
фан Драгостинов.

И тъй, на премиерата на
“Драгостин фолк национал” в

„Âåðñêè ïåñíè”
è äóõúò íà õðèñòèÿíñòâîòî
ïî Áàëêàíñêèòå çåìè

Проф. Милена МОЛЛОВА

София маестрото отново впеча-
тляващо изненада всички ни
със своите “Верски песни”. Как-
то той самият сладкодумно спо-
дели по време на концерта -
официално в българския книжо-
вен език до този момент, няма
“регистрирано” такова словосъ-
четание. Бяха показани
съвършено непознати музикал-

словото, думите на песента са
отправени смирено-молително
към Божата Майка, но музиката
- това не е познатата ни от хи-
лядолетие черковна византий-
ска монодийност или пък при-
внесената след Освобождение-
то руска храмово-катедрална
многогласност - лее се искря-
що-слънчев странджански на-
пев, “минал под дъгата” на твор-
ческата индивидуалност на

българско, и шурналата се ше-
метна музика.

Особено ме впечатли хим-
новият възглас “Да славим Бога
Господа” с уникалното си три-
единство на византийска моно-
дийност, познатото руско мно-
гогласие и пищни метро-рит-
мични структури, така характер-
ни за Балканския звуков език.
И Божественото музикално по-
слание “Пасха Священная”, с
изключителната контралтистка
Марияна Павлова - рекордьор-
кандидатка за Книгата на Ги-
нес. Отвъд чисто техническия
феноменален “звуков резултат”,
тонът “си” от контра октава, кой-
то солистката буквално “издух-
ва” с лекота, “Пасха”, изграде-
на върху старинни родопски мо-
тиви, мигновено грабва слуша-
теля със своя “отворен прозо-
рец” към света на “джаз-би-
боп”-а, славянското черковно
многогласие и черноликия
афро-спиричуъл... И всичко това
- “опаковано” заедно, талантли-
во и новаторски споено от май-
сторската ръка на твореца. През
май тази година, на престиж-
ния московски Великденски фе-
стивал, “Пасха Священная”
взривява публиката в знамени-
тата зала “Чайковски”. Силно
респектираща творба!

Дълбоко развълнувана съм
и от възторжения възпев “Света
София” - отново многоетажна
сплав от разноезични звукови
култури, впечатляващо интегри-
рани в единен музикален из-
каз. На това му се вика май-
сторлък! И, явно, това на Сте-
фан Драгостинов му иде отръ-
ки. И ще си позволя да допълня,
че песента е пристойна да бъде
химн на достолепния столичен
храм “Света София”. Стефан
Драгостинов демонстрира пред
нас на концерта още една му-
зикална “химия”. “Драгостинки-
те” тъкмо запяха родопската
перла “Шинка” (сол. Величка Ча-
ушева), но маестрото ги възпря
и рече: А сега ще я изпеем с
друг текст - “Моли Бога - Шин-
ка!” И в миг запяха. И на мига се
роди Верска песен. Чудо!...

Редом с талантливите “Дра-
гостинки”, болшинството от ко-

ито са възпитанички на Нацио-
налното музикално училище
“Л. Пипков” и Нов български
университет, маестрото работи
дълги години с виртуозен ин-
струментален квинтет, блестя-
щи музиканти, сред които “мно-
горъкият” Стоян Янкулов-Стун-
джи, както мило го титулуват
поклонниците му, твърдейки, че
повече от две сръчни ръце са
нужни за подобно ненадмина-
то майсторство. След предста-
вянето на знаковото “Черковно
хоро” - предизвикало френетич-
ни овации, особено всред мла-
дите фенове в залата, с финал-
ната Коледна сюита “Отвъд
Божи баир” Стефан Драгости-
нов отново каза тежката си но-
ваторска дума - и като стилисти-
ка, и като съвършена форма, и
като духовно съдържание; дори
самото заглавие на творбата
носи в себе си дълбока, духов-
на, емблематична метафора.

Прочетох в програмата на
концерта “Верски песни” рецен-
зията на музиколога д-р Вале-
рия Федотова, публикувана в
дневника на Московския пасха-
лен фестивал: “Професор Сте-
фан Драгостинов е създал уни-
кално явление в света на музи-
калната култура.” А вестник
“Сызран сегодня” обобщава:
“Какво щастие е да чуем “Дра-
гостин фолк национал”! Русия
не познава друг такъв ан-
самбъл... Изключително! Фено-
менално!”

Какво пък - съгласна съм.
И няма как да не завърша с

песента “Дядо Боже всичко
може”: по моему един от гвоз-
деите на програмата “Верски
песни”. Уж детска песничка,
семпла, наивна, простичка...
селска... - но, докосната от го-
лемия творец Стефан Драго-
стинов, се превръща в Символ
на Вярата, Упованието и Опти-
мизма на българина.

С тази чудна песничка си
тръгнах от концерта на “Драго-
стин фолк национал”. Танани-
кайки си я през цялата вечер. -
Дядо Боже всичко може!

...А на сутринта се събудих
пречистена и обновена.

Благодаря ти, Стефане!

ни образци - по думите на ком-
позитора - обредно-религиозни
народни песни, свързани с би-
туващите местни селски обичаи,
носещи духа на Вярата и Упо-
ванието на българина, през
всичките ония най-трудни годи-
ни на съхранение на национал-
ната и духовната идентичност...

В анотацията към концерта
“Верски песни” Стефан Драго-
стинов споделя: “Обшарих
надлъж и шир България, пораз-
ходих се и по комшийските дру-
мища, най вече в Западните
покрайнини: от Петрич и Скрът...
право нагоре, Босилеград, Ниш
- до Видин и Арчар, отсреща -
до Калафат и Влашко, белким
открия още такива Праведни
песни... Струваше си да се бие
толкова път. Бая песни открих...
и ги записах. Чрез тях усетих и
духа на християнството по Бал-
канските земи...”

Впечатляващи думи!... Няма
да сгреша, ако споделя, че за
първи път слушам такава музи-
ка и присъствам на подобен
концерт.

В приковаващата молитва
“Богородице, Майчице Свята”
(солистка Светла Караджова)

композитора и обагрен с някак-
ва странна родопска озареност.
Омайващо красиво се сливат
два Балкански звукови свята...
Звучи Българска духовна музи-
ка. Българско - до изконност!
Вълшебна музика, поднесена
ни от “златните гласове” на
“Драгостин фолк” със смайващи
звукови полусенки, таещи се в
нюансите на тишината. В също-
то обагрено русло плуваха из-
бродираните нежни “песенни
шевици” на “Дивна Божия
Премъдрост” (солистка Бисер-
ка Данова) и “Радуйся, Дево Бо-
городице” (солистка Биляна Со-
колова) - имаш чувството за
зрима музика; докосваш прита-
ения бряг на тишината... Свят
на висш професионализъм.

Но има и “отсрещен бряг”;
на него, в отприщен емоциона-
лен порив са втурналите се “Ба-
тулски Кондак” и “Дойдите по-
клонимся” - имаш усещането за
люшнато мегданско “право
хоро”, юрнало се след празнич-
ната черковна литургия... Точно
тъй празнува българинът - шум-
но, буйно, искрено. Отново зву-
чи българска мелодия, отпра-
вена към Бога; и словото е

Стефан
Драгостинов

Снимка ЛИЧЕН АРХИВ

Снимка Виктор ВИКТОРОВ„Драгостин фолк национал” представи
пред софийска публика уникална премиерна програма
„Драгостин фолк национал” представи
пред софийска публика уникална премиерна програма
„Драгостин фолк национал” представи
пред софийска публика уникална премиерна програма
„Драгостин фолк национал” представи
пред софийска публика уникална премиерна програма
„Драгостин фолк национал” представи
пред софийска публика уникална премиерна програма
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Тя:
- Ммм, колко романтично! Свещи,

масло...
Той:
- Спри да се шегуваш и затвори

предния капак на колата!

100 КИЛА ЗОВЕ ФЕНОВЕ
НА НОВОГОДИШНО ПАРТИ

БОГДАН ТОМОВ,
певец и композитор
Доц. ЕФРЕМ ЕФРЕМОВ, спортен
журналист и преподавател
ИЛИЯН ЯНЧЕВ, кмет на
община Малко Търново
ЙОСИФ, митрополит на САЩ,
Канада и Австралия
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА, министър на
регионалното развитие в оставка
МИЛЕН ГЕТОВ,
кинорежисьор, журналист

Остават 4 дни до концерта на “Любэ”
в столичната зала “Арена Армеец”. Му-
зикантите ще направят най-мащабното
и грандиозно за култовата руска фор-
мация шоу на 10 декември, както ДУМА
писа. От легендарната група споделят,
че нямат търпение да се срещнат отно-
во с българската публика и обещават
да изпълнят всичките си най-големи
хитове, сред които “Комбат”, “Солдат”,
“Позови меня тихо по имени” и мн. др.
любими композиции.

Организаторите от Moko Solution
препоръчват феновете на “Любэ” да се
придвижат към залата колкото се може
по-рано. Входовете на “Арена Армеец”
ще бъдат отворени от 18 ч. Всички,
закупили билети за седящи места на
терена, ще се допускат в залата през
вход В0, за притежателите на пропуски
за трибуни (седящи места) ще бъдат
отворени входовете А1, В1 и С1.

Ограничено количество билети за
събитието ще се продава и в деня на
шоуто от касите на “Арена Армеец”,
както и от обектите в мрежата на Eventim
в цялата страна.

Паркингът пред залата ще е на раз-
положение на феновете на “Любэ” до
изчерпване на капацитета. След това
ще бъдат осигурени допълнителни ме-
ста за колите по едно от платната на
бул. “Асен Йорданов”.

Концертът ще започне точно в 20 ч.,
като няма да има подгряваща група или
изпълнител, така че е препоръчително
всички притежатели на билети да са
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† Св. Николай, архиеп. Мирликий-
ски, Чудотворец (Никулден) (Разрешава
се риба)

Шоуто на „Любэ”
е след четири дни

Музикантите от легендарната група нямат
търпение да се срещнат с българската публика

заели местата си дотогава.
Лица до 18-годишна възраст ще се

допускат на събитието с пълнолетен
придружител и два броя попълнена
декларация, която може да се изтегли
от сайта на Eventim, в секцията “Често
задавани въпроси” - “Пропускателен ре-
жим за непълнолетни лица”.

Забранено ще бъде влизането в
залата с храни и напитки, професио-
нални видеокамери и фотоапарати, за-

писващи устройства, оръжие, всякакви
остри и опасни предмети като ножове,
чадъри и т.н., стъклени бутилки, прено-
симо лазерно оборудване, както и пи-
ротехнически средства. Внасянето на
алкохол, опиати и наркотични веще-
ства на територията на “Арена Армеец”
е забранено. Посетители с неадекватно
поведение няма да се допускат на кон-
церта и не ще им бъде възстановена
стойността на билета.

Блестящата Силвия Кацарова
изпраща на публиката горещо
предколедно послание - покана за
бутиковия си концерт “Живот като
на кино”. Събитието ще събере
ценители и почитатели на таланта
на звездната изпълнителка на
10 декември от 19 ч. в уютната и
изискана зала на Сити Марк арт
център (старо кино “Левски”).

С характерния си глас неоста-
ряващата певица ще направи свое-
образна музикална разходка с
парчета от създаването на групата
“LZ” през цялостното й развитие.
Освен вечните хитове ще прозву-
чат и нови творби като поредното
вдъхновение “Живот като на кино”
- текст Ангел Симеонов, музика
Теди Кацарова, аранжимент Руса-
лин Новаков.

рганизационният коми-
тет на “Евровизия” раз-
глежда Москва като
възможно място за про-
веждането му през
2017 г. заради пробле-
ми на украинските влас-
ти, предаде ТАСС, позо-
вавайки се на в. “Билд”.
Германското издание
цитира председателя на
парламентарната коми-
сия по външни работи
Анна Гопко, според коя-
то съществува реална
заплаха песенният кон-
курс да се проведе в
друга страна. По думите
й това би било “катаст-
рофално” за Украйна.

В края на ноември
изпълняващият длъж-

Последният писък в Лондон са колед-
ните кактуси от Африка, призвани за Рож-
дество да заменят традиционното дърво в
домовете на хората, следващи най-нови-
те трендове, пише в. “Дейли мейл”.

Така в празничната нощ домът може
да заприлича на пейзаж от пустинята
Аризона, в който белобрадият старец
доста би се объркал, поглеждайки към
елхата. Разклоненията на коледния как-
тус са идеални за окичване с всякаква
украса и играчки, но все пак трябва доста
да се внимава с бодлите, защото те не
падат за разлика от игличките на елхата.

Всеки, който желае да се съобрази с
новата коледна мода, може да се снабди
на пазара в Ковънт Гардън с кактуса Какти
срещу 80 британски лири. Растението е
високо 1,20 метра и фирмата доставчик
гарантира на клиентите, че ако не друго,
ще вкарат екзотика в домовете по Рожде-
ство Христово.

Силвия Кацарова кани
на „Живот като на кино”

Публика и приятели са свикна-
ли да очакват от Силвия Кацарова
изненади преди Коледа, но този
път тя бе намислила да наруши
традицията заради възстановяване
в здравословен план. Емоционал-
ният взрив след появата на новата
песен обаче й дава силата и уве-
реността да вземе друго решение,
защото би било грях тази музика
да не звучи преди Рождество Хри-
стово.

За Силвия сцената е олтар, тя
е свещена. Пее само и единствено
там, където има кристален звук и
перфектно осветление, а артистът
може да бъде в пълния си блясък.

Билети за концерта се прода-
ват на касата на Сити Марк арт
център (бул. “Янко Сакъзов” 30) и
онлайн на www.ticketsbg.com.

Кактуси изместват
елхите за Коледа

Москва може да е домакин
на „Евровизия” вместо Киев

Изложба с рисунки, посветени на
прочутия литературен образ, създаден
от френския автор Антоан дьо Сент
Екзюпери, ще бъде открита днес,
6 декември, от 18 ч. в “Арт лаборато-
рия” (София, ул. “Ивайло” 1). На
събитието ще се състои церемония по
награждаване на победителите в
конкурса “Нарисувайте ни... Малкия
принц”. В тематичната изложба, която
може да се разгледа до 18 декември,
организаторите от  “Арт лаборатория”
и “Двама с мама” искат да споделят
с всички ценители вълшебството и
таланта на детското въображение. В
рисунките на малчуганите се преливат
цветове, герои и творчески техники.

„Малкият принц” идва
с награди и изложба
„Малкият принц” идва
с награди и изложба
„Малкият принц” идва
с награди и изложба
„Малкият принц” идва
с награди и изложба
„Малкият принц” идва
с награди и изложба

Последният
моден писък

за празниците

ООООО
ността директор на ук-
раинския Национален
съвет за радио и теле-
визия Александър Харе-
бин разкри, че Европей-
ският съюз за радио и
телевизия е заплашил
Киев, който беше из-
бран за домакин на “Ев-
ровизия 2017”, с лиша-
ване от възможността
за провеждане на кон-
курса. Сред причините
Харебин изтъкна бюро-
крацията, проблемите
със законодателството и
пренебрежителното от-
ношение на някои чи-
новници към конкурса.
По-рано стана ясно, че
управата на Европей-
ския съюз за радио и те-

левизия знае за нераз-
решените проблеми на
Украйна във връзка с
организирането на кон-
курса и разполага с
план за действие в не-
предвидена ситуация.

Окончателното ре-
шение дали Киев ще за-
пази правото да органи-
зира конкурса ще бъде
взето на заседание на
Европейския съюз за
радио и телевизия на
8 декември. Украйна по-
лучи правото да бъде
домакин на “Евровизия
2017” след победата на
певицата Джамала на
конкурса в Швеция през
май тази година с песен-
та “1944”.
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От семейството

на 90 години

На 05.12.2016 г.
ПОЧИНА нашият баща,

дядо и прадядо

Инж.
СТОЙКО
МИНКОВ

ЧАВДАРОВ

ÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒ

С много обич и признателност
се прекланяме

пред светлата ти памет!
Твоята духовна сила, вяра

в живота и
всеотдайност остават

завинаги в нас.

ПОЧИВАЙ В МИР!

Генерал Тодоров
на 90 години

С ракетчиците и артилеристите от запаса - личи си кой е водачът...

Снимка АВТОРЪТ

Достойно ест
За 95-ия си рожден ден ген.-лейт. Димитър Ж. Тодоров
отказва пищни поздравления, похвали и пожелания
и ги препраща към всички артилеристи и ракетчици на България

Така се търкаля колелото на жи-
вота. Почитаме едного от достойни-
те днес. Сетне го позабравяме. Да-
ваме му да въздъхне, да си вземе
солук. И пак не го забравяме.
Подстъкваме огъня на почитта. До-
туряме кога дръвце, кога съчки. Ко-
май иначе не става. Все буен огън
трудно се кладе.

Съпровождам този патриаршес-
ки благороден, мъдър и достоен за
сана си “Ракетчик номер едно” и
“Папа на ракетчиците и артилерис-
тите” генерал-лейтенант Димитър
Тодоров вече петнадесетина годи-
ни. И знам добре - богатство е за
нас, за всеки срещнал го и общувал
макар и кратко с него. Как веднъж
не се налюти! На каквато и да е
човешка грешка. И как не се умори
- да дава и да изисква. Да повтаря:
“Напишете си спомените, да остане
и да се знае...” И високо да заявява:
“Политическа пеперуда не съм и не
ставам!”

Беше преди пет години. Аулата
на Военната академия “Георги Ст.
Раковски” събра елита на армията
ни: генерал-полковник Атанас Се-
мерджиев, генерал-полковник Бо-
рис Тодоров (Цар Тодор), генерал-
полковник Христо Добрев..., военни
аташета, представители на родния
край, на ветераните от войните, на
антифашисткия съюз... За да поче-
тат 90-ия рожден ден на генерала -
живата история на българската ар-
тилерия и създател на Ракетните ни
войски, наследника на “магическия”
полковник Мицо Гетовски, автора на
“христоматията” “Ракетните войски
на България” - генерал-лейтенант
Димитър Ж. Тодоров. Тогава гене-
рал-полковник Хр. Добрев, царство
му небесно, свойски ме хвана
подръка и, без да се прикрива и пре-
струва, сподели: “Голямо тържество
сте организирали, генерал Тодоров
заслужава.” Те бяха приятели.

С дълбоко взаимно
уважение, по воински

Споделяха си, търсеха се...
Кога се изнизаха тези пет годи-

ни? А генералът си е все същият,
да не чуе дяволът. Бодър, активен,
скромен, инициативен... И непре-
клонен: “Аз своето получих, благо-
даря. Не съм повече от министър
Джуров и генерал Семерджиев.
Има и други на 90 и повече години
- полковник Стоян Балканджийски,

Димитър Тодоров с правнуците си

Димитър КОПРИВЛЕНСКИ

полковник Славчо Янков...” Ето как
почит с почит се пази. Когато се
знае, насила хубост не бива. Но се
върви по коловозите на рутинност-
та, шаблона и...

Така стигаме до корените на
българската артилерия. Натам ни
насочва сам 95-годишният днес все-
признат “папа”. Той не е първият,
нито по възраст, нито по заслуги.
Но е един от най-предните в слав-
ната кохорта на артилеристите и
ракетчиците. Еталон! И тук с гор-
дост и умиление първом името на
майор Олимпий Панов поставям.
Приятел на Любен Каравелов и
Васил Левски, любимец на Катинка
Каравелова - съпругата на Петко
Каравелов, и княз Александър Ба-
тенберг, артилеристът строеви офи-
цер, който подписва примирието
след Сръбско-българската война
1885 г. Ето кого разстрелват на
22.II.1887 г. регентът Сава Муткуров,
председателят на Народното събра-
ние Стефан Стамболов и военният
министър Данаил Николаев. Името
на Олимпий Панов носи и Клубът на
ракетчиците и артилеристите от за-
паса, чийто почетен председател е
генерал Тодоров. Името и животът
на Олимпий стават маята на арти-
лерията ни.

В Балканската война гордо изди-
гат знамето на артилерията бъде-
щите генерали Петър Тантилов, Ди-

митър Перниклиев,
Владимир Заимов, Сте-
фан Славчев, Стоян
Загорски, Калин Най-
денов, Пантелей Це-
нов.. .  Някои от тях
продължават и в Първа-
та световна война. Из-
гряват и нови - генерал
Константин Жостов, ге-
нерал Владимир Вазов,
генерал Димитър Каца-
ров... Имаме и единст-
вения “професор по ар-
тилерия”,  за какъвто
след войната е обявен
генерал Стефан Слав-
чев заради общия му
принос през войните и
като преподавател в
Академията, доживял
почти столетие. Едно
научно звание би пас-
нало чудесно и на
запътилия се към стоте
ген. Тодоров.

Може времената да
правят личностите. Но
пък същите тези време-
на непрекъснато и сил-
но люлеят ситото. И от-
сяват, и проверяват пак

и пак. И отново, и отново! Защото
мнозина се изпокриха, пребоядиса-
ха и нагодиха. А ген. Тодоров не
оставя бастунката на мира. Ветера-
ните в район “Оборище” организи-
ра, ракетчиците и артилеристите от
запаса ръководи. И написа най-ху-
бавата книга - “Ракетните войски на
България”. За
което наисти-
на заслужава
научно при-
знание.Лошо-
то е, че има-
ше и водещ
се ляв военен
министър. А
си мислим и
се оправда-
ваме, че по-
литически мо-
тиви пречат
на най-подхо-
дящото почи-
тание. То фан-
фари и дити-
рамби не изи-
сква. А само
повече нови
мисли, идеи и
дух. Заради
България и
пак за нея.

С а м и я т
ген. Тодоров
го е написал и многократно повта-
рял. Основата на българската арти-
лерия поставят оставените у нас от
освободителите руски оръдия и под-
разделения. Със съветска помощ се
поставят основите и на Ракетните
войски. Затуй е почитта и днес към
учителите и приятелите двойни ос-
вободители. Докато в напъните си
да покрие стандартите на лелеяно-
то НАТО, да се интегрира, модерни-
зира...

Българската артилерия
не получи и един учебен

снаряд или гилза

Питайте професионалните войни-
ци-артилеристи в Асеновград. И
оставените на изкуствено дишане
ракетчици от дивизиона “Точка” в
Ямбол. Факти. Нали Клио е точна!

И днес “папата на ракетчиците и
артилеристите” се коси, че е могъл
и повече да стори. И планира едно,
коментира друго, настоява за трето.
Но нищо за себе си, лично. Негово
е предложението за промени в
ръководството на ветеранския съюз.
Негови са и прогнозите за развити-
ето на съюза, утрешното му бъде-
ще. Негов е и стонът, най-силният и

най-дълбокият стон по погубената
ракетна мощ на България. Той лич-
но е избирал районите на ракетни-
те бригади, бази и дивизиони. Кои-
то днес други избират за имигрант-
ски лагери. Ще разбере ли някой
душата на ракетчика!

На многая лета,
другарю генерал

Нека сме справедливи. Нашият
генерал своето е взел. Носител е на
трите степени на най-високия за вре-
мето си орден “Народна република
България”, на орден “Червено знаме”,
“За военна доблест и заслуги”. И още
много медали, награди... Не за това,
разбира се, лежи в затвора с 15-го-
дишна присъда, след отменена
смъртна поради непълнолетие. Не
затова се бие и на фронта като доб-
роволец и почти пред очите му е убит

героят артилерист майор Таньо Ка-
валджиев. Сетне поема командване-
то на артилерията, Управление “Ра-
кетни войски и артилерия”, главен ин-
спектор по артилерия и Ракетни вой-
ски! От 1944 до 1987 г. на главния
фронт.

Само две години след уволнение-
то на заслужилия генерал идва и на-
трапената на България демокрация.
Твърде късно и твърде бавно хората
ще разберат, че това е само един
параван за унищожаване на държа-
вата, и най-напред на армията, сетне
на икономиката, на духовността... Ето
я сега и голямата болка на ген. Тодо-
ров. Той е в основата на учредяване-
то на общинските и национални струк-
тури на ветераните, на запасните
офицери, на ракетчиците и артилери-
стите. Изнася беседи, подготвя докла-
ди, пътува, разяснява. Той е навсякъ-
де, неуморим. И съвсем неочаквано,
или може би съвсем очаквано, гене-
ралът отказва тържества в негова чест.

А той като папа, патриарх и но-
мер едно, не може да не е прав.
Нищо не може да бъде все същото.

С вас сме, другарю генерал Ди-
митър Тодоров! Обичаме ви, не сме
ви забравили, благодаря ви, че ви
има, че сме били заедно!
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¬≈«Õ»
œ‡„Ï‡ÚË˜ÌÓ ÒÂ
‚ÒÎÛ¯‚‡ÈÚÂ ‰ÌÂÒ
‚ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
Ô‡ÚÌ¸ÓËÚÂ ÒË,

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

— Œ–œ»ŒÕ
ÕÛÊ‰‡ÂÚÂ ÒÂ ÓÚ
ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ Ë
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ÒÂ‰‡
Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

—“–≈À≈÷
— ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ‡-
„ÛÏÂÌÚË Ë Ò ÔË-
‚ÂÚÎË‚Ó ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËÂ ˘Â ‚ÔÂ˜‡Ú-

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

–»¡»
ŒÔÚËÏËÒÚË ÒÚÂ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
Ò‚Ó  ̌Ë‰Â  ̌Ë ˘Â ˇ
Â‡ÎËÁË‡ÚÂ  ̌ ‚

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

ÔÓÒÚË„‡ÚÂ ÎÂÒÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ
ÒË ·ËÁÌÂÒ ˆÂÎË.

‡·ÓÚËÚÂ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ Ó˜‡Í-
‚‡ÌËÚÂ ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌË .̌

Í‡ÚÓ Á‡Ô‡Á‚‡ÚÂ ÔÓÁËˆËË Ë
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ ËÁ„Ó‰‡ Á‡ ÒÂ·Â ÒË.

Ë‰ÂËÚÂ ‚Ë. «‡ÚÓ‚‡ ÒÂ ÒÂ ÔÓ„Ë-
ÊËÚÂ Á‡ ·ËÁÌÂÒ‡ ÒË.

ÍÓËÚÓ Ë ‰‡ ËÒÍ‡ÚÂ, ÌˇÏ‡ Í‡Í ‰‡
ËÁ·Â„ÌÂÚÂ.

¬ŒƒŒÀ≈…
Œ·ÏËÒÎˇÈÚÂ ‰Ó·-
Â Í‡Í‚Ó „Ó‚ÓËÚÂ
Ë Ô‡‚ËÚÂ, Á‡ ‰‡
ÌÂ ËÁÔ‡‰ÌÂÚÂ ‚

Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÌÂ˜ËË ÍÓËÒÚÌË
ËÌÚÂÂÒË. ¬ÌËÏ‡‚‡ÈÚÂ.

 Œ«»–Œ√
¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡
‰Ó·ËÚÂ ÒË ‰ÂÎÓ-
‚Ë ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ-
¯ÂÌË ,̌ ˘Â ÒÂ ‡‰-

Ì‡È-‰Ó·Â ÁÌ‡ÂÚÂ, ˜Â ÛÒËÎËÂÚÓ
ÒË Á‡ÒÎÛÊ‡‚‡.

Îˇ‚‡ÚÂ ‡Û‰ËÚÓËˇÚ‡, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÚÂ ÂÏÓˆËÓÌ‡ÎÌÓ.

Í‡ÚÍË ÒÓÍÓ‚Â. ÕÓ ‚ÒÂ Ô‡Í
ÔÓÍ‡ÊÂÚÂ ËÌËˆË‡ÚË‚‡.

˘Â ÒÂ ÔÓ‚Ë¯Ë Ë ˘Â ÔÓÒÎÂ‰‚‡Ú
ÌÓ‚Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌË .̌

ÌË. ÕˇÍÓË ÓÚ Ú̌ ı ËÏ‡Ú ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÂ Í˙Ï ÙËÌ‡ÌÒËÚÂ.

П Изгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи заИзгледи за

‚‡ÚÂ Ì‡ ‰Ó·˙ ÔËÂÏ Ë ˘Â
ÔÂ˜ÂÎËÚÂ ÔÂ‰ÌËÌ‡.

ÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíàÂàðíà
9

ÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñÁóðãàñ
9�����

�����

�����

�����

�����

05:00 “ÂÎÂÍ‡-

Ì ‡ Î

ìƒÓ·Ó

ÛÚÓî

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
/3846 ÂÔËÁÓ‰/B29

12:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12:30 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ Â-

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌˇ/Ô/
13:00  ÓÒÏË˜ÂÒÍË ÍÓ‡· ìƒÓ„-

ÒÚ‡î ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
/21 ÂÔËÁÓ‰/

13:25 √Î‡ÒÛ‚‡ÈÚÂ Á‡ ¡ÂÍË ‰ÂÚÒÍË
Ú‚ ÙËÎÏ /19 ÂÔËÁÓ‰/

13:50 »ÒÚÓËˇ.bg «‡‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡
Ï‡ÍÂ‰ÓÌËÁÏ‡/Ô/

15:10 ◊ËÒÚ‡ Í˙‚ Ú‚ ÙËÎÏ /37
ÂÔËÁÓ‰/

16:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16:10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16:40 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16:50 œÓ Ò˙‚ÂÒÚ 4 Ú‚ ÙËÎÏ /9

ÂÔËÁÓ‰/
17:45 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ Â-

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌˇ/Ô/
17:55 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
18:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18:40 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ 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 »„‡Ú‡ Ú‚ ÙËÎÏ /5 ÂÔËÁÓ‰/
23:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò »ÌÙÓ-

Ï‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
23:25 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
23:30 Õ˛ …ÓÍ Ú‚ ÙËÎÏ /20

ÂÔËÁÓ‰/(12)
00:20 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ Â-

ˆÂÔÚ‡ Ì‡ ‰ÂÌˇ/Ô/
00:30 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò  ÛÎÚÛ‡
01:45 œÓ Ò˙‚ÂÒÚ 4 Ú‚ ÙËÎÏ /9

ÂÔËÁÓ‰/Ô/
02:45 ◊ËÒÚ‡ Í˙‚ Ú‚ ÙËÎÏ /37

ÂÔËÁÓ‰/Ô/
03:30 Õ˛ …ÓÍ Ú‚ ÙËÎÏ /20

ÂÔËÁÓ‰/Ô/(12)
04:15 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚ ÙËÎÏ

/3846 ÂÔËÁÓ‰/Ô/
04:40 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌ  ̌ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ/Ô/

06:30 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî
- ËÌÙÓÏ‡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 - ‚Â˜Â-
ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ

13:30 œÂÏËÂ‡: ìÕÂÁ‡·‡‚ËÏ‡î
- ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ. 46

14:30 œÂÏËÂ‡: ìÀÂÍ‡ ‚ ÔÎ‡ÌË-
Ì‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.4, ÂÔ.8

15:30 ì—ËˇÈÌ‡ ÎÛÌ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ. 247-249

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

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

18:00 ìÃ‡Ï‡ „ÓÚ‚Ë ÔÓ-‰Ó·Âî -
ÒÂÏÂÈÌÓ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂ

19:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ

20:00 ì“‚ÓˇÚ ÏÓÈ ÊË‚ÓÚî - ÒÂË-
‡Î, Ò.2 ,ÂÔ. 27

21:00 ì‘ÂÏ‡Ú‡î - Ë‡ÎËÚË
22:30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî - ‚Â˜Â-

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

ÒËˇ
00:00 ì—ÚÂÎ‡Ú‡î- ÒÂË‡Î, Ò. 3,

ÂÔ.6
01:00 ìÃ‡ÎÍË ÒÎ‡‰ÍË Î˙ÊÍËÌËî -

ÒÂË‡Î, Ò.4, ÂÔ.7
02:00 ì—Â‚Â „̨î - ÒÂË‡Î, Ò. 2,

ÂÔ. 30
02:40 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
03:10 ì—ËˇÈÌ‡ ÎÛÌ‡î /Ô./ - ÒÂË-

‡Î
04:30 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î,

ÂÔ. 477
05:30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./ - ÔÛ·-

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

06:20 ì«‰‡‚ÂÈ,
¡˙Î„‡Ëˇî -
Ò Û Ú  Â ¯ Â Ì
·ÎÓÍ

09:30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
NOVA

11:30 ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
12:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
12:30 ìƒËÎ‡î- ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
13:30 ìÃÓˇÚ‡ Í‡Ï‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
14:30 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
16:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
16:30 ìÃ‡ÎÍ‡Ú‡ ·ÛÎÍ‡î - ÒÂËÂÌ

ÙËÎÏ
17:55 ì“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ 5 ÓÚ 35

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

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

‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20:00 BAKE OFF: Õ‡È-ÒÎ‡‰ÍÓÚÓ

Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂ (ÔÂÏËÂ‡) -
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ NOVA

21:00 ìŒÚÍ‡‰Ì‡Ú ÊË‚ÓÚî (ÔÂÏË-
Â‡) - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 2
ÒÂÁÓÌ

22:00 ì—ÓÙË  ̌ - ƒÂÌ Ë ÕÓ˘î (ÔÂ-
ÏËÂ‡) - e‡ÎËÚË ÒÂË‡Î

23:00 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î-
Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

23:30 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
00:00 ì◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚÍÓ‚î

- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ NOVA
01:00 ì ‡Ò˙Îî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 6

ÒÂÁÓÌ
02:00 ìƒËÎ‡î- ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ /Ô/
03:15 ì–ËÚ˙Ï˙Ú Ì‡ ÏÂ˜ÚËÚÂî -

ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
04:00 ìœÓÒÚË ÏËî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ

/Ô/
05:15 ì◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÃËÎÂÌ ÷‚ÂÚÍÓ‚î

- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ NOVA /Ô/

08:00 ÕÓ‚ËÌË

08:20 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

08:30 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

09:00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚Ó!î

09:55 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

11:00 ÕÓ‚ËÌË

11:15 ì«‡ Î˛·Ó‚Ú‡î

12:20 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

13:00 ÕÓ‚ËÌË

13:15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

14:00 ÕÓ‚ËÌË

14:15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

15:00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî

16:00 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

17:00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË

17:45 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

18:55 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

20:00 ¬ÂÏÂ

20:35 —ÂË‡Î: ìŒ·‡ÚÌ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡

Ì‡ ÎÛÌ‡Ú‡î

22:25 ì¬Â˜ÂÌËˇÚ ”„‡ÌÚî

23:05 ì¬ÂÏÂÚÓ Ó˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

23:50 ÕÓ˘ÌË ÌÓ‚ËÌË

00:05 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

00:55 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî

01:45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî

02:40 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî

03:30 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

04:00 ÕÓ‚ËÌË

04:05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

����� �����
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÷— ¿-—Ù - œËËÌ
2:0 1:0 …Ó‰‡ÌÓ‚ (12)
2:0 ¿Ì„ÂÎÓ‚ (90); ¡ÂÓÂ
- ÕÂÙÚÓıËÏËÍ 2:0; ÀÓÍÓ
œ‰ - ◊ÂÌÓ ÏÓÂ 1:0;
ƒÛÌ‡‚ - ÀÓÍÓ √Œ 1:0;
ÀÂ‚ÒÍË - —Î‡‚Ëˇ 1:0;
ÒÌÓ˘Ë ¡ÓÚÂ‚ œ‰ - ¬ÂÂˇ; 17.12 (Ò˙·ÓÚ‡),
17.30: ÃÓÌÚ‡Ì‡ - ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ

œ⁄–¬¿ À»√¿, XVII  –⁄√

 À¿—»–¿Õ≈

 1. ЛУДОГОРЕЦ 16 14 1  1 44:15 43
 2. ЛЕВСКИ 17 11 4  2 29:10 37
 3. ЦСКА-СФ 17  9 4  4 25:10 31
 4. ЛОКО ПД 17  8 5  4 27:21 29
 5. ДУНАВ 17  8 4  5 22:16 28
 6. ЧЕРНО МОРЕ 17  8  4 5 21:17 28
 7. ВЕРЕЯ 16  6 4  6 15:21 22
 8. БЕРОЕ 17  6 3  8 14:20 21
 9. ПИРИН 17  5 3  9 18:26 18
10. БОТЕВ ПД 16  5 3  8 25:30 18
11. СЛАВИЯ 17  5 2 10 21:29 17
12. ЛОКО ГО 17  4 4  9 13:25 16
13. НЕФТОХИМИК 17  3 3 11 15:31 12
14. МОНТАНА 16 2 2 12 11:29  8

’VIII Í˙„, 9.12 (ÔÂÚ˙Í), 17.30: ÕÂÙÚÓıË-
ÏËÍ - ¡ÓÚÂ‚ œ‰ (ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ 2); Ò˙·ÓÚ‡,
13.00: —Î‡‚Ëˇ - ÃÓÌÚ‡Ì‡ (ƒËÂÏ‡); 15.00:
¬ÂÂˇ - ÀÂ‚ÒÍË (ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ); 17.30: ÀÛ‰Ó-
„ÓÂˆ - ÀÓÍÓ œ‰ (ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ); ÌÂ‰ÂÎˇ, 15.00:
ÀÓÍÓ √Œ - ÷— ¿ —Ù (ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ 2); 17.30:
◊ÂÌÓ ÏÓÂ - ƒÛÌ‡‚ (ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ 2); ÔÓÌÂ-
‰ÂÎÌËÍ, 17.30: œËËÌ - ¡ÂÓÂ (ƒËÂÏ‡ ÒÔÓÚ)

РЕЗУЛТАТИ

ФУТБОЛ

ШАМПИОН-
СКА ЛИГА

ПО БТВ
ЕКШЪН

21.45 ПСЖ -
Лудогорец
ПО РИНГ

21.45
Базел - Арсенал

 ÏÅ×ÀËÁÈ ÎÒ
ÒÈÐÀÆ ¹96

ТОТО

6 ОТ 49
3, 4, 14, 27, 43, 46
ДЖАКПОТ: 4 006 844,16 ЛВ.

6 ОТ 42
11, 25, 26, 29, 38, 41
ДЖАКПОТ: 662 912,51 ЛВ.

5 ОТ 35
I ТЕГЛЕНЕ
9, 10, 16, 29, 31
II ТЕГЛЕНЕ
2, 9, 10, 19, 30

ТОТО ДЖОКЕР
ПОЗИЦИЯ: 5, 6, 8
ЦИФРА: 3, 7, 9

ЗОДИАК
ЧИСЛА: 10, 23, 29, 30, 41 +1
ДЖАКПОТ: 3 000 000 ЛВ.

¬“Œ–¿ À»√¿, XVI  –⁄√
÷— ¿-—Ù-2 - —ÓÁÓÔÓÎ 0:1 —ÂÔÚÂÏ‚Ë

- —Ô‡Ú‡Í œÎ 3:3; ¡ÓÚÂ‚ ¬ - ÕÂÒÂ·˙ 2:2;
¡ÓÚÂ‚ √˙Î - ÷‡ÒÍÓ ÒÂÎÓ 0:1; ≈Ú˙ - ¡‡Ì-
ÒÍÓ 2:0; ÀÓÍÓ —Ù - ÀÂ‚ÒÍË  ‡ 6:0; œÓÏÓ-
ËÂ - Œ·ÓË˘Â 5:1; ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ-2 - ¬ËÚÓ-
¯‡ ¡ ÓÚÎÓÊÂÌ

 À¿—»–¿Õ≈

 1. ЕТЪР 16 10 5  1 30:11 35
 2. СЕПТЕМВРИ 16  9 5  2 25:12 32
 3. СОЗОПОЛ 16  8 5  3 15:8 29
 4. ВИТОША Б 15  7 6  2 18:9 27
 5. ПОМОРИЕ 16  8 3  5 26:21 27
 6. ЦСКА-СФ-2 16  7 3  6 26:22 24
 7. НЕСЕБЪР 16  7 3  6 22:24 24
 8. ЛОКО СФ 16  5 6  5 22:18 21
 9. СПАРТАК ПЛ 16  6 3  7 28:27 21
10. ЦАРСКО СЕЛО 16  6 3  7 23:24 21
11. БОТЕВ ВР 16  4 7  5 20:18 19
12. ЛУДОГОРЕЦ-2 15  5 3  7 17:18 18
13. БОТЕВ ГЪЛ 16  4 5  7 15:18 17
14. ОБОРИЩЕ 16 4  3  9 15:29 15
15. БАНСКО 16  2 6  8 14:28 12
16. ЛЕВСКИ КАР 16  2 0 14 11:39  6

’VI Í˙„, 10.12 (Ò˙·ÓÚ‡), 14.00: —Ô‡-
Ú‡Í œÎ - œÓÏÓËÂ; Œ·ÓË˘Â - ÀÓÍÓ —Ù;
ÀÂ‚ÒÍË  ‡ - ≈Ú˙; ¡‡ÌÒÍÓ - ¡ÓÚÂ‚ ¬;
ÕÂÒÂ·˙ - ¡ÓÚÂ‚ √˙Î; ÌÂ‰ÂÎˇ, 12.30: —Ó-
ÁÓÔÓÎ - ¬ËÚÓ¯‡ ¡; 14.00: —ÂÔÚÂÏ‚Ë -
ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ-2; ÔÓÌÂ‰ÂÎÌËÍ, 14.00: ÷‡ÒÍÓ
ÒÂÎÓ - ÷— ¿-—Ù-2

Очаквано Мирела Демирева с „Икар”
Владимир НИКОЛОВ

М

В Лудогорец очакват
нов луд евромач. Довечера
“орлите” гостуват на френ-
ския гранд ПСЖ в двубой
от последния VI кръг на
група А в Шампионската
лига. Срещата е от 21.45 ч.
и ще се излъчи по БТВ
Екшън. Тя е от значение и
за двата тима.  Съставът на
Георги Дерменджиев се
бори за трето място, което
дава право на участие в
Лига Европа напролет.
Българският тим се нуждае
от задължителни 3 т., за да
си гарантира позицията.
ПСЖ пък ще гони победа-
та, за да запази първото
място, което ще им отреди
по-лек жребий за 1/8-фина-
лите. В другата среща от
групата играят Базел и Ар-
сенал, а в щаба на Лудого-
рец се надяват лондончани
да триумфират като гости на
“Санкт Якоб Парк”, за да по-
могнат на разградчани да
прескочат във втория по
сила евротурнир. При успех
на “артилеристите” резул-
татът от мача на митичния
за българския футбол ста-
дион “Парк де Пренс” е без
значение.

“Искам поредния луд

Мирела Демирева е носител на
“Спортен Икар” за постижение на
годината в традиционната анкета на
Фондация “Български спорт”. Леко-
атлетката заслужи отличието зара-
ди сребърния медал в скока на висо-
чина от Олимпиадата в Рио. Тя е и
основен фаворит за Спортист №1 на
България. Икарите се връчват от
1992 г., когато първи носител на
приза стана двойният олимпийски
шампион на кану от Игрите в Барсе-
лона Николай Бухалов. През следва-
щите 24 години десетки български
спортисти получиха уникалните пла-
стики на художника Христо Христов
като израз на признание за техните
постижения. Церемонията по награж-
даването на спортистите е на 15 де-
кември от 11.00 ч. в Националната
художествена галерия.

ОСТАНАЛИТЕ НОМИНАЦИИ:
Най-проспериращ млад спортист: Антъни Иванов (плуване), - 17-го-

дишен, с 11 поправки на национални рекорди по време на ЕП в Унгария
и сребърен медал на 200 м бътерфлай, 9-о място на ЕП за мъже в
Лондон, водещ състезател при мъжете

Катрин Маноилова (шорттрек) - 16-годишна, най-добре представила-
та се българска спортистка на Младежките олимпийски игри в Лилеха-
мер с 2 бронзови медала, участничка в два четвъртфинала на СП за
юноши в София

Пробив в световния спорт: Панчо Пасков (фехтовка) - за впечатля-
ващия му пробив на Олимпийските игри в Рио

Шампионско дълголетие: Ивет Лалова (лека атлетика) - за изключи-
телната й спортна кариера, както и за представянето й на Олимпиадата

Отбор на годината: Национален ансамбъл по художествена гимнас-
тика (жени) с бронзов медал от Олимпийските игри в Рио

Постижение на годината при параолимпийците: Ружди Ружди (лека
атлетика, гюле) със златен медал от Параолимпиадата в Рио

За достойно представяне “Икар”
заслужи Елица Янкова (борба), която
в Рио се окичи с бронз. При мъжете

приза ще получи сноубордистът Ра-
дослав Янков, който заслужи Светов-
ната купа за 2016 г.

Лудогорец чака
луд мач в Париж
Трябва да сме внимателни срещу ПСЖ, призова Марселиньо

мач на Лудогорец. Винаги,
когато са се случвали хуба-
ви неща, е било след дра-
матични мачове. Нека да
изиграем драматичен мач.
Коледа наближава. Поняко-
га на Коледа стават чуде-
са. Дай Боже да имаме
късмет и на Никулден да се
случи нещо, което е поло-
жително не само за Лудо-
горец, но и за всички бълга-
ри, които подкрепят и оби-
чат Лудогорец”, каза
изпълнителният директор
Ангел Петричев. Разградча-
ни отлетяха за френската
столица с чартър от Варна.

“През 1993 г. на този
стадион националният от-
бор победи Франция и за-
радва цяла България. Сега
се надявам ние да сторим
същото и отново да напра-
вим хората щастливи. ПСЖ
е много силен отбор, а
шейхът вече го каза: “Не
ме интересува Монпелие
(0:3), мисля за Лудогорец”,
заяви треньорът Георги
Дерменджиев.

“Трябва да играем мно-
го внимателно. Да няма
агресия, както беше сре-
щу Арсенал в Лондон. Ще
бъде голям мач, ще видим

какво можем да направим.
Не излизаме на терена да
загубим. Винаги мислим
за нещо повече, имаме от-
бор за това. Ако можем да

вземем точка или три...
Това не е лудост. Би било
супер да вземем нещо”,
смята плеймейкърът Мар-
селиньо.

Снимки БГНЕС

Аржентин-
ският
капитан
на Базел
Матиас
Делгадо
слаломира
през
жалони на
последната
тренировка
на тима
преди мача
с Арсенал
от група А

Футболистите на ЦСКА-Сф излязоха с фланелки с лика на загиналия
в авиокатастрофата край Меделин бивш играч на отбора Фелипе

Машадо преди мача с Пирин, който спечелиха с 2:0

„Армията” почете Фелипе Машадо при 2:0 над Пирин

ЦСКА-Сф победи Пирин с 2:0 в предпослед-
ния мач от XVII кръг на Първа лига. С аплоди-
сменти на крака в 84-ата минута близо 1500
зрители на “Българска армия” отдадоха послед-
на почит на загиналия в самолетната катастро-
фа футболист на Чапекоензе и бивш играч на
“червените” Фелипе Машадо. Роденият на 13
март 1984 г. бразилец игра с №84 и за ЦСКА и
стана шампион на България през сезон 2007/
2008 г., като дори вкара единствения гол във
“вечното дерби” на 2 декември 2008 г. В центъ-
ра на терена преди мача пък бе разпънат спе-
циален транспарант, а възпитаниците на Ста-
мен Белчев излязоха с фланелки с лика на
Машадо и надпис “Завинаги един от нас”. Ус-
пехът над “орлетата” дойде след попадения на
Преслав Йорданов (12), който довкара избита
от Красимир Костов топка след удар на Рафа
Перес, и резервата Милчо Ангелов (90+3), за-
бил четвъртия си гол за първия тим на “армей-
ците” в последните секунди на мача. На терена
не се появи капитанът Борис Галчев, зачеркнат
от клубния бос Гриша Ганчев.

Мони ГЕОРГИЕВ
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Очаквано
Демирева със
„Спортен Икар”

ГЛЕДАЙТЕ

д и н с т в е н и т е
български джет
пилоти - Кристиян
Киров и 14-годиш-
ната надежда

Алекс Петров, се представи-
ха блестящо на Световното
първенство по джетски в Тай-
ланд. Киров подобри класи-
рането си от миналата годи-
на и завърши на пето място,
а Алекс направи впечатля-
ващ международен дебют
при децата и също извоюва
петата позиция.

Първият ден на световно-
то бе повече от успешен за
Кристиян Киров. В Мото 1
бургазлията направи стра-
хотно състезание и се наре-
ди втори. Той изостана малко
на старта, но успя да изпре-
вари няколко джета, за да
завърши на втора позиция.
Същия ден Киров доказа, че
е най-добрият пилот в своята
категория и в Мото 2 отвя
конкурентите си и спечели
първото място безапелацион-
но. В края на деня обаче
Киров имаше сериозни при-
теснения за двигателя на
своята машина и всички ме-
ханици в щаба му се молеха
единствено джетът да из-
държи, за да може България

ПО БНТ HD
БАСКЕТБОЛ

18.00 Берое - Кожув
ПО ЕВРОСПОРТ 1

КОЛОЕЗДЕНЕ
21.30 “Шест дни на

Амстердам”

КРАТКИ

Майкъл Фелпс бе обявен за най-
великия в плуването. Това стана на тра-
диционната галавечер на Междуна-
родната федерация (ФИНА), която се
проведе в Уиндзор, Канада. Америка-
нецът получи отличието “Легенда на
водните спортове. Най-велик на всич-
ки времена”.

“Нямам намерение да подновявам
активната си състезателна кариера“,

България заслужи 8
медала на европейското
първенство по вдигане на
тежести за юноши и де-
войки до 20 и до 23 г в
Ейлат, Израел. При по-
малките Стилян Гроздев
(62 кг) триумфира като
шампион, след като бе
безапелационен и в две-
те упражнения. 17-годиш-
ният русенец изхвърли
126 кг, за да запише ев-
ропейски рекорд, а по-
сле изтласка 152 и при-
ключи с двубой от 278 кг.
В същата категория Диан
Пампорджиев стана ви-

Руските лекоатлети може да бъдат
допуснати до участие на европейско-
то първенство в зала в началото на
2017 г., но като независими състеза-
тели. Това заяви пред ТАСС прези-
дентът на Руската федерация по лека
атлетика Дмитрий Шляхтин. “Ние
предлагаме нашите атлети да участ-
ват на шампионата на Европа в зала
в качеството си на независими спор-
тисти. Това обаче зависи на първо
място от самите спортисти”, заяви
Шляхтин. “Все още не сме получили и
мнението на ИААФ и чакаме те да ни
пратят документи. Когато ги получим,
ще излезем със становище за участи-
ето на нашите спортисти”, добави той.

Шампионатът на Европа в зала е
от 3 до 5 март в Белград. До момента
желание за участие са изявили рус-
ките топатлети Дмитрий Шубенков
(110 м с препятствия) и Екатерина
Конева (троен скок), и двамата све-
товни шампиони от Пекин 2015.

Заради грандиозен допинг скан-
дал на атлетите от Русия бе забране-
но да участват на Олимпиадата в Рио
де Жанейро през лятото.

Лара Гут спечели супергигантския
слалом от Световната купа по ски в
Лейк Луис. Носителката на големия
Кристален глобус спря хронометъра
за 1:02,68 мин. Така швейцарката
записа втора победа за сезона и
общо 20-а в кариерата. Тя изпрева-
ри с 0,10 сек. Тина Вайратер (Лихт),
а последна на подиума се качи
италианката София Годжа, която за
трети път през този сезон заслужи
място в топ 3.

Обявиха Фелпс за най-велик в плуването
каза Фелпс, който обяви “край” и след
Олимпиадата в Рио, където спечели 5
златни и 1 сребърен медал. Общо в
кариерата си “Куршумът от Балтимор”
има внушителните 28 олимпийски ме-
дала, от които 23 със златен блясък, 3
сребърни и 2 бронзови. Той е най-титу-
луваният спортист в историята на над-
преварата под петте преплетени кръга.

Признанието за най-добра плувки-

ня в света за 2016 г. заслужи Катинка
Хосу (Унг), която спечели 3 златни и 1
сребърен медал в Рио. Призът на FINA
за най-добър мъжки отбор по водна
топка бе връчен на Сърбия, а при же-
ните на САЩ.

Рускините Наталия Ишченко и
Светлана Ромашина пък бяха опреде-
лени за най-добри в синхронното плу-
ване.

Двама наши са пети
в света на джетски
Повреда в двигателя лишава Киров от титлата

да има своя първи световен
шампион в този спорт.

През втория състезате-
лен ден, в който бяха финал-
ните два старта, Киров започ-
на прекрасно и в Мото 3 стар-
тира отново безпогрешно и
поведе колоната. И точно
когато многобройната бъл-
гарска агитка усещаше вкуса
на шампионската титла, се
случи най-неприятното. Дви-
гателят на българина не
издържа и получи сериозна

повреда, с което работата на
джета стана невъзможна.
След драматичната ситуация
българският отбор взе реше-
ние той да участва на по-
следното Мото 4 с резервен
джет. В този последен старт
33-годишният Киров не успя
да покаже най-доброто от
себе си и завърши 8-и и така
се нареди 5-и в крайното кла-
сиране.

„Знаехме, че имаме ог-
ромни шансове за световна

титла. С тази нагласа дойдох-
ме тук. Разбира се, това е
моторен спорт и машината, с
която се състезаваш, е най-
важна. За жалост моята не
успя да издържи до края и
това, което всички искахме
най-силно, а именно светов-
ната титла да дойде в Бълга-
рия, не се случи. Все пак ще
направим нужните анализи и
се надявам догодина да се
представим по-добре. Изпра-
щам успешна състезателна
година и дано повече спон-
сори да ни подадат ръка, за-
щото джетски спортът е един
от успешните спортове за
България в международен
план“, заяви Киров, 4-кратен
шампион на България, евро-
пейски вицешампион и сребъ-
рен медалист на Световните
финали в САЩ през 2016 г.

14-годишният Алексан-
дър Петров пък направи мно-
го добри карания и в четири-
те манша. Единствената при-
чина да не грабне медал
бяха по-скромните възмож-
ности на машината му в срав-
нение с показателите на ос-
таналите джетове в неговия
клас. Все пак Алекс е повече
от доволен от дебюта си на
международната сцена.

Божилов плува
най-бързо в Кавала

16-годишният Петър Божилов
грабна златото в дисциплината
200 м св. стил с време 1:56,01
мин. на турнира “Александрия” в
Кавала. Той спечели и сребърно
отличие на 1500 м св. стил с
време 16:35,17 мин., а на 400 м
покри и норматив за участие на
турнира „Мултинешънъл“ в
Гърция с 4:02,04 мин. още в сери-
ите, но поради натрупана умора
не се яви на финала. 15-годишни-
ят пловдивчанин Иван Алмаджи-
ев плува на 3 финала и завърши
6-и на 50 м бътерфлай с време
25.99 сек. С 25,03 сек. той остана
8-и на 50 м св. стил, а на 100 м
бътерфлай плува за 59,44 сек. и
се нареди 11-и.

Гимнастици на ЦСКА
печелят отличия
в Сърбия

Гимнастиците на ЦСКА спе-
челиха 7 медала от силен между-
народен турнир за юноши и де-
войки, който се проведе в Нови
Сад, Сърбия. В надпреварата
участваха седем представители
на армейците - Максим Казанд-
жиев, Здравко Добрев, Руслан Де-
либалтов, Адриан Йосифов, Ели-
забет Николова, Виктория Чако-
ва и Рая Апостолова. В събота в
многобоя Елизабет Николова спе-
чели златен медал, а Здравко
Добрев - бронзов. Николова
завърши първа на греда и трета
на прескок. Добрев взе злато на
висилка и сребро на земна гимна-
стика. Максим Казанджиев
завърши втори на прескок.

Левски спечели Скаут
лигата в София

Младите волейболисти на
Левски спечелиха първия турнир
от Скаут лигата за момчета
(родени 2003/2004 г.) в регион
“Витоша”, пред ЦСКА  и Славия.
Надпреварата се проведе в сто-
личната зала „Христо Ботев“,
като се игра по системата всеки
срещу всеки до 3 изиграни гейма,
като всеки спечелен гейм носи
точка. В последния мач Левски
надигра Самоков с 3:0, а от две-
те страни на мрежата бяха два-
мата наследници на Владимир Ни-
колов и синът на Димо Тонев.

Бекер не знае дали
остава с Джокович

Наставникът на Новак Джо-
кович Борис Бекер все още не е
наясно дали ще продължи сътруд-
ничеството си със сърбина. В
момента двете страни прегова-
рят за ново споразумение. “Пре-
говорите са в разгара си, но
повече нищо не мога да кажа,
нито “да”, нито “не”. Мога само
да отбележа, че с удоволствие
работих с Новак в продължение
на 3 години”, каза “Бум Бум”.

Руските атлети
ще участват като
независими на
Евро 2017 в зала

Осем медала за щангистите в Израел
цешампион в изтласква-
нето със 150 кг, но 117-
те кг в първото движение
му отредиха пето място в
крайното класиране.

В първата категория
от първенството 16-го-
дишната Надежда Мей-
Нгуен (48) спечели бронз
в изхвърлянето със 70 кг,
но остана пета в двубоя
със 151 кг при най-леки-
те девойки до 20 години.
Българката направи три
успешни опита в
изхвърлянето - на 65, 68
и 70 кг, след това преми-
на без проблем през 78

и 81 кг в изтласкването,
но не успя в шестия си
опит на 85 кг, който й
осигуряваше бронз в дву-
боя. Шампионка със 168
кг стана Моника Ченгери
(Рум).

Даниела Пандова (48
кг) се качи също 3 пъти
на подиума при най-ле-
ките в групата на 23-го-
дишните. Българката ста-
на шампионка в изхвър-
лянето с 68 кг, после се
нареди втора в изтласк-
ването с 87 кг и с общо
155 кг заслужи сребро в
двубоя.

Лара Гут първа на Супер Г в Лейк Луис
Победителката от двете спускания
в Лейк Луис от петък и събота
Илка Щухец (Слвн) отново направи
добро състезание и финишира пета
на 74 стотни зад Гут. Лидерката в
класирането Микаела Шифрин
(САЩ), която е специалистка в
техничните дисциплини, завърши
едва 34-а, но все пак запази
челната си позиция с 358 т.,
следвана от Гут с 330, Годжа с
267 и др.

Е
Кристиян Киров


