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Борисов плаши с
политическа криза
Премиерът щял да вади ГЕРБ от властта

О

От хората зависи дали ще има политическа криза - ако желаят, ще я имат,
ако не желаят, няма да я имат. Тези заплахи отправи Бойко Борисов, след като
гласува вчера. Веднага след това той
обяви и “пожелавам им приятна игра на
агнешките главички”.
Премиерът отново повтори своята
закана, че ГЕРБ няма да участва по
никакъв начин във властта, ако кандидатът на партията Цецка Цачева изгуби
втория тур на президентските избори.
“Категорично съм готов за варианта
оставка. Нали не си представяте, че от
утре излизам и казвам размислих. ГЕРБ
няма да участва по никакъв начин във
властта, ако загуби”, каза премиерът.

Той коментира, че държавният глава е първата фигура в държавата и ако
вотът на хората е такъв, това означава, че трябва да се отива веднага към
преформатиране на цялото политическо пространство. Борисов нападна
опонента на Цачева Румен Радев и
заяви, че няма нищо мажоритарно в
това да се правиш на независим.
“Никога не съм си мислил, че ще
бъда премиер, нито мечтата ми е била
такава. Хората досега са ми давали
право да управлявам. Щом има проблеми с това, връщаме властта. Това е
демократично. Не стоя като Станишев
и да викам да де, ама това бяха други
избори”, допълни той.

Премиерът коментира и резултатите от референдума и заяви, че партията му подкрепя изобщо да няма
партийни субсидии, а не просто да
бъдат намалени. “Ние в ГЕРБ ясно разчитаме сигналите, разчетохме сигналите и на референдума. Партийна субсидия не трябва да има. Нула лева
партийна субсидия трябва да има, защото през този 1 лев олигарсите и
негодниците ще си изпират парите и
ще казват тези са от партийните субсидии”, каза Борисов.
Вицепремиерът Томислав Дончев
пък обяви, че не е редно да се правят
предсрочни парламентарни избори,
без да е променено изборното законодателство, най-вече предвид резултатите от референдума.
“Някой може да го е страх от мажо-

На Росен Плевнелиев му било рано
за служебно правителство
“Оставката на правителството не означава парламентарна криза”. Това обяви вчера президентът Росен Плевнелиев, след като гласува.
“Веднага ще се обадя на
избрания кандидат, ще го поканя в президентската институция още утре, в удобно за
него време, за да започнем да
работим заедно. Поставих приемствеността и много бих се
радвал това да продължи занапред. Ще му разкажа за текущите задачи”, каза още
държавният глава.
Ако никоя от парламентарните сили, на които връчи мандат, обаче не състави прави-

телство в това Народно събрание, Плевнелиев ще трябва за
трети път да назначи служебен кабинет.
“Ако България в следващите дни влезе в политическа
криза, тогава ще спазвам Конституцията, там много ясно са
разписани нещата. И аз съм
сигурен, че отново ще ни помогне върховенството на правото. Тук, разбира се, от политическите партии единствено
зависи, разбира се, и от
изпълнителната власт, да се
търси начин за намиране на
устойчива формула, защо не в
рамките на съществуващото
Народно събрание. Рано е за

служебни правителства“, каза
още той.
Той посочи, че Конституцията задължава държавния глава заедно с институциите да
намери решение за изход от
криза. “От политическите сили,
от изпълнителната власт зависи да не се допуска криза.
Имам възможност да се справя, но смятам да се реши
въпросът по конституция – като
има оставка, да се проведат
консултации. Готов съм в консултации – с всички, политически сили, гражданско общество и новия президент, да
проведа диалог за решаване
на кризата”, каза Плевнелиев.
Снимка БГНЕС

Изборният
ден
в Русенска
област
започна
нормално,
съобщи
председателят
на РИК
Мирослава
Маркова.
В 20 секции
в областта
хората имаха
възможност
за машинно
гласуване

Калоян Паргов подаде жалба
до ЦИК срещу Бойко Борисов
Председателят на БСП в София Калоян
Паргов подаде жалба до ЦИК срещу премиера Бойко Борисов за непозволена агитация в
изборния ден, съобщиха от пресцентъра на
столичните социалисти. “Министър-председателят си позволи по безпрецедентен начин
да агитира за партия ГЕРБ, като използваше
фрази, нагнетяващи страх и внушения за дестабилизация, както и обидни квалификации”,
пише в жалбата. Паргов настоява ЦИК да
наложи административна санкция на Борисов
по чл. 480, ал. 2 от Изборния кодекс.
“С изрази като “без нас няма спокойствие”,
“хората да си дадат сметка какво ще последва от преформатиране на политическото пространство”, “неясно е какво следва нататък”, “в
Америка сега обещанията изчезват, да си помислят хората, но аз вярвам, че имат инстинкт
за самосъхранение”, “негодниците и олигарсите, които сега влизат, с тях няма да има

стабилност”, премиерът Борисов нарушава Изборния кодекс”, пише Паргов. Според него
Борисов недопустимо е споменал на няколко
пъти и имена на политическите опоненти Корнелия Нинова, Илияна Йотова и Сергей
Станишев с внушение, че те ще доведат до
дестабилизация “ако се върнат”.
От БСП в София алармираха и че от ЦИК са
възпрепятствали желаещите да гласуват в подвижна СИК. Това става ясно от жалба на Настя
Доганова от столичния район “Искър”. Тя е заявила искане да гласува в подвижна СИК на
първия тур. В деня на избора от 6 до 20 часа тя
е била осигурила неин близък човек да присъства в дома й, за да може да отвори вратата,
когато подвижната СИК пристигне, и тя да упражни своя глас. До 20 часа обаче подвижната
СИК не пристига на адреса. Това се случило в
20,30 часа, когато при неподвижната жена вече
нямало никого и тя не може да отвори вратата.

ритарни избори, но народът каза, че
иска точно това. Ще бъде цинизъм, ако
изборните правила за следващите
парламентарни избори не бъдат променени”, заяви Дончев, след като упражни правото си на глас в Габрово.
“Когато човек е на кръстопът, една
крачка встрани може да му промени
изцяло посоката на пътя, да се окаже,
че не отива там, накъдето е тръгнал,
или дори че се връща назад. Очаквам
България на кръстопътя, на който се
намира, да не обърка посоката, по която върви”, коментира още той.
Попитан за дадената от премиера
Бойко Борисов заявка правителството
да подаде оставка, ако ГЕРБ изгуби
президентските избори, Дончев коментира, че политиката не е аритметика и
трябва да се следват принципи.

АНАЛИЗАТОРИ
КОМЕНТИРАТ
ВЪЗМОЖНИТЕ
СЦЕНАРИИ
СЛЕД ИЗБОРИТЕ
Според проф. Михаил Константинов е ясно, че ще има
предсрочни парламентарни
избори, независимо от изхода
на балотажа. Той прогнозира,
че в зависимост от това кой ще
спечели на изборите, има два
сценария за развитие на политическата ситуация в България.
“При единия сценарий вариантите за политическо развитие са поне 4-5, но е възможно дори правителство на националното единство с ясна програма по месеци, програма, с
която и хората да са съгласни,
за да не се правят едно-две
служебни правителства”, коментира той. При това положение проф. Константинов смята,
че най-добре би било предсрочните избори да са през
април следващата година.
“Има бюджет да се приема
сега. Тази година проектобюджетът е с 3 милиарда лева повисок. Но имаме да се готвим и
за председателство на Европейския съюз. Това се случва
веднъж на 15 години, не можем да си позволим да се провалим”, предупреди той.
В случай, че Бойко Борисов
реши да подаде оставка след
балотажа на президентския вот,
най-вероятно Конституционният
съд ще трябва да се произнесе
по процедурата за назначаване на служебно правителство
от Росен Плевнелиев.
Причината е, че в Конституцията има неяснота докъде се
разпростират правата на стария президент и къде са на
новия по съставянето на служебни правителства и насрочването на предсрочни избори,
вече обясни бившият конституционен съдия и преподавател
по конституционно право проф.
Емилия Друмева.
Мандатът на сегашния
държавен глава изтича след
по-малко от 3 месеца - на 22
януари 2017 г., и затова Плевнелиев не може да разпусне
Народното събрание, въпреки
че има право да назначи служебен кабинет при неуспешна
парламентарна рулетка след
евентуална оставка на премиера Борисов.
При оставащи по-малко от
3 месеца от мандата си президентът не може да разпусне Народното събрание, гла-

си чл. 99, ал. 7 от Конституцията. Може обаче да назначи
служебно правителство. Това
е разяснено и в решение на
Конституционния съд от 1992
г. То е взето по искане на 51
депутати, след като падна
правителството на Филип Димитров след неуспешен вот на
доверие.
Решението разглежда правомощията на президента,
парламента и служебния кабинет при невъзможност да бъде
съставено редовно правителство. Съставеното в последните
три месеца от мандата на
държавния глава служебно
правителство работи по подготовката на нови избори, но без
да е разпуснат парламентът,
предвижда решението на КС.
За разлика от другите служебни кабинети, този ще подлежи на парламентарен контрол, но пък не може да му се
иска вот на недоверие. В същото време обаче избори не могат да се проведат, без да е
прекратен мандатът на действащото Народно събрание,
което би могъл да направи новоизбраният президент.
В Конституцията и решението на КС от 1992 г. обаче няма
яснота какво се случва със
служебното правителство, назначено от стария президент,
при встъпването в длъжност на
новия.
В решението от 1992 г. е
предвидено правото на президента да променя структурата
и състава на служебния кабинет по всяко време от неговото
съществуване. Не е изяснено
обаче дали това право се
прехвърля на следващия президент и дали той може да
назначи следващо служебно
правителство с указа си за
разпускане на Народното
събрание.
Съществува както тезата, че
новият президент ще трябва да
направи нови избори със завареното служебно правителство,
така и че би могъл да си назначи свой кабинет, който
всъщност да проведе предсрочните избори.
“Тези въпроси трябва да
бъдат изчистени с тълкувателно решение на Конституционния съд”, обясни проф.
Друмева.
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Размазваща победа
на ген. Румен Радев
Новоизбраният президент печели по всички показатели в големите градове, сред висшистите и младите

вала и какъв процент взима
Радев от избирателите на
парламентарните
избори
2014 г. От гласувалите за
ГЕРБ тогава генералът взима
10,6%, а Цачева - 74,1%. От
гласовете на БСП тогава Радев получава 96,8%.
Агенцията отбелязва, че
51,5 от гласувалите за Веселин Марешки на първия тур
са гласували за Радев. Той
събира и 57,5% от гласувалите за Обединените патриоти
на 6 ноември. 30,9 на сто от
гласувалите за Реформаторския блок вчера са подкрепили Радев, а 54,3 - Цачева.
Много интересни са и дан-

Новият президент:
Водихме етична кампания

Н

Над 1 милион и 900 хиляди български граждани избраха вчера генерал Румен Радев за президент и Илияна
Йотова за вицепрезидент на
България.
Победата на генерала е
смазваща. По предварителни
данни на агенция “Афис” към
19,30 ч. вчера той е надскочил с над 200 хиляди гласа

постигнатия от Росен Плевнелиев резултат през 2011 г. и с
около 400 хиляди гласа резултата на Ивайло Калфин.
Първите данни от екзитпола
на
“Галъп”
също
потвърждават победата на
Радев. Генералът печели с
58,5%, а Цецка Цачева събира 35,7%. На “Алфа рисърч”
резултатите са сходни - 58,1

Изборният ден в „Младост”
започна със закъснение
Изборният ден в столичния квартал “Младост”, където
освен втори тур на президентските избори се проведе и
балотаж за кмет на района, започна със закъснение в
някои секции и сигнали за нарушения. Гласоподаватели се
оплакаха, че в 92 секция членове на комисията не са
подсещали запътилите се към урната избиратели, че трябва
да откъснат отрязък от бюлетината и да сложат печат. Това
е станало след изрично поискване на гласоподаватели.

“Водихме етична кампания. Моралната победа е налице, но политическата тепърва предстои”. Това заяви ген.
Румен Радев, след като упражни правото си на глас в Професионалната гимназия по транспорт “Макгахан” в София.
Той сподели, че е гласувал за доброто на България. Нека
се поздравим с легитимно избран президент, а това зависи
от всички нас, каза Радев.
На въпрос дали го притеснява заявката на Борисов, че
ще подаде оставка, ако спечели втория тур на президентския вот, той отговори: “Премиерът достатъчно добре се
анализира сам. По-добър от такъв анализ - здраве му кажи”.
Представител на чуждестранна медия му зададе въпрос
на английски език и на същия език той обясни, че се надява, че тези избори ще са наистина позитивни, че ще донесат ново бъдеще за страната. Радев не вярва, че квадратчето “Не подкрепям никого” може да стане победител.
на сто за Радев и 35,3% за
Цачева. До урните са отишли
над 3 200 000 българи. Експерти коментираха, че опцията “Не подкрепям никого” не
сработва.
Предварителните данни от
екзитпола на агенция “Афис”
показват, че ген. Румен Радев
бие в областните градове с
55,5%, а Цецка Цачева събира 38,1 на сто от гласовете на
избирателите. Единственият
демографски разрез, по който Цачева е първенец, са ромите (45,8%). Радев побеждава при хората с висше образование (54%) и сред младите (49,4).
Агенция “Афис” е изслед-

ните за това как се разпределя процентно по политически
пристрастия вотът за Радев на
втория тур - от всички гласували за него делът на симпатизантите на БСП е 43 на сто.
10 на сто са от ДПС, а от ГЕРБ
- 12,6. 3,6 са от Реформаторския блок, а 6,7 от Патриотичния фронт.
От БСП алармираха, че
след 17 часа вчера са се засилили рязко сигналите за
купуване на гласове и активизиране на ромския вот. В малки населени места масово
кметове и кметски наместници са били регистрирани като
застъпници за партии в последните минути на изборния
ден, което е директно нарушение на закона.
През деня говорителят на
ЦИК Цветозар Томов съобщи,
че най-честите сигнали за
нарушения са за съобщаването на резултати от гласуването за двамата кандидати в
някои медии. Това е грубо
нарушение на чл. 205 на Изборния кодекс, обяви Томов.
В Сингапур е било дадено
разрешение да бъдат отпечатани бюлетини на място, тъй
като самолетът, който е трябвало да ги достави там, е кацнал непредвидено в Пекин,
съобщи Томов. По думите му,
ако избирател е гласувал
само на първия или само на
втория тур, то той се счита
като цяло за участвал в изборите за президент.

Висока активност
в чужбина
Навсякъде в секциите в
чужбина активността вчера бе
висока, а изборният процес
тече по-бързо от миналата
седмица, защото гласоподавателите трябва да попълнят
само една декларация. По
данни на МВнР от късния следобед около 40 хиляди са гласували на втория тур. Най-много - 20 300, са упражнили правото си на глас в Турция, във
Великобритания са 3900, а в

Германия - 2700 души. Българите зад граница гласуваха в
325 секции в 71 държави. Повисока активност от миналата
седмица бе отчетена в Москва, където живеят около 15 000
българи. От рано сутринта в
Лондон имаше опашки за гласуване пред изборните секции.
В британската столица те бяха
17 и всички отвориха навреме.
Най-много българи гласуваха
в “Баркинг”.

Нинова даде гласа си за промяна

Йотова гласува за победата

Гласувах за промяната в президентската институция, заяви председателят на БСП Корнелия Нинова, след като
гласува на балотажа
вчера. Тя сподели, че е
гласувала за президент,
който с решенията си и с
действията си навън ще
ни върне гордостта и достойнството като нация,
а вътре ще бъде гарант
за сигурност, за спокойствие на всяко семейство и ще се отнася с грижа към всеки български
гражданин.
Социалистката не
коментира въпроса с
евентуалната оставка
на правителството, като
остави отговора за след
като станат ясни първите резултати от провелия се втори тур на президентските избори. Тя
коментира, че е гласувала с чувство за побе-

Кандидатът за президент Илияна Йотова гласува вчера на балотажа
за победата, за доброто
на България, “защото
страната ни има нужда
от силни хора, от личности, от водачи”. Тя заяви,
че пред нас има много
предизвикателства, много са и трудностите. “Затова начело на държавата трябва да стоят
хора, които знаят какъв
е националният ни интерес и могат да го отстояват. Имаме нужда от
това, за да бъдем млада
и енергична страна, която ще бъде равностоен
участник в ЕС, която ще
има своето водещо място тук на Балканите”,
подчерта тя.
Йотова бе попитана
за мнение по обвързването на президентските
избори с парламентарните, както го направи Бо-

К

да и промяна и с усещане, че ще се случи добро. Първите данни от
избирателната активност показват по-висока
активност
дори
от

първия тур, заяви Нинова и коментира, че е
прекрасно, че хората
излизат, гласуват и дават мнението си, независимо за кого.

рисов. Тя заяви, че не познава нито една страна
в Европа, а и не само в
нея, в която да се поставя зависимост между
президентските и парламентарните избори. “Ако
г-н Борисов не е разбрал, в България има

разделение на властите.
И е крайно време след
27 години преход да е
ясно, че не може да има
една държава и една
партия, която да управлява всички нас като поданици, а не като граждани”, каза Йотова.
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БСП алармира за масови агитационни
нарушения в деня за размисъл
Три жалби за неправомерни агитации
на ГЕРБ в деня за размисъл внесе в събота
по обяд в РИК Милко Гавазов - представител на Инициативния комитет за издигане
кандидатурата на ген. Румен Радев за президент и Илияна Йотова - за вицепрезидент.
Автомобили, накичени с предизборни
стикери с №17 са забелязани в Смолян и в
село Селча, Девинско. Пред пункта за технически прегледи на СБА в областния град
е паркиран автомобил СА 7480 ТН, облепен
с надпис ГЕРБ, алармират от левицата и
прилагат снимки за нарушението.
В село Селча фенове на Цецка Цачева
също са ползвали почивния ден за агитации. И тук возило е станало подвижен агитационен плакат, накичено със стикери с
№17. Номерът на колата е КД Е 77-91.

Общинският съветник от Девин Велизар
Шамов пък си е позволил да агитира открито от фейсбук страницата си, поставяйки на
нея текст: “Скъпи жители на с. Гьоврен, настоявам да видите датата и за какво трябва
да подкрепите 2в неделя №17”. Към изречението е приложено и строително разрешение №33/05.10.2016 г., твърди в жалбата си
Гавазов. И сочи, че става дума за обект “Рехабилитация на улици в с. Гьоврен”, което е
грубо нарушение на чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс. В сигналите си той настоява за
незабавна проверка и очаква произнасяне
на РИК по случаите.
Представител на ИК Радев-Йотова пък
сигнализира, че в Крумовград са били разлепени агитационни материали на турски
език на ДОСТ в подкрепа на кандидата за
президент Цецка Цачева.

Клип в Турция рекламира
Цецка Цачева

Снимката
на СМС-а,
който
публикува
сайтът
“Афера”, е
предоставен
от Турция.

Aдминистрацията на Ердоган агитирала за кандидата
за президент на ГЕРБ и чрез смс-и, пише “Афера”

К

Клип, който се излъчва в
турската телевизия “Tek
Rumeli TV”, показа сайтът
“Афера”. В него се говори за
изборите в България и за това,
че са останали двама кандидати. В клипа обаче никъде
не се споменава ген. Румен
Радев, а в него се излъчват
единствено Лютви Местан и
Цецка Цачева.
От Турция алармирали
“Афера”, че върви тотален и
поголовен
натиск
върху
българските турци и по заповед на Ердоган те трябвало да
снимат бюлетините, с които са
гласували за Цачева. Запла-

хите от страна на администрацията на Ердоган били, че ако
не се гласува за Цачева, тези,
които не са го направили, ще
бъдат изгонени от Турция.
Същият сайт показа и как
в Турция администрацията на
Ердоган агитира за кандидата за президент на ГЕРБ Цецка Цачева. СМС-и са разпратени на стотици хиляди българи, живеещи в Турция. В текста пише, че трябва да гласуват за кандидата на ДОСТ с
“номер 17”.
“Номерата на мобилните
телефони на стотиците хиляди българи, живеещи в Тур-

ция, очевидно са изнамерени
от администрацията на Ердоган, която се използва за агитация. Това е грандиозен
скандал, който показва, че
цялата административна машина на Ердоган работи за
ГЕРБ и Цецка Цачева”, коментира “Афера”.
ДУМА припомня, че между
двата тура опорната точка на
гербаджиите бе, че БСП и ген.
Радев ще си осигурят победата на президентските избори с
гласовете на ДПС. Повече от
тях обаче не коментираха
случващото се в Турция и подкрепата на Ердоган за Цачева.

Плакати против Радев
и Йотова разлепени в деня
за размисъл във Варненско

В

деня за размисъл
на различни места
в Девня са открити
плакати, свързани с
агитация за вчерашния балотаж, съобщава варненският сайт
RNS. Текстът им е
уточняващ как и
защо ще гласува
Веселин Марешки,
останал четвърти на
първия тур. Текстът
на агитационните
материали е: “Веселин Марешки обяви
официално на пресконференция подкрепата си за Цецка
Цачева и Пламен

ЧОВЕК НА ГЕРБ ПРЕБИ МЛАДЕЖ
ОТ ИК „РАДЕВ-ЙОТОВА” В РУСЕ

М

Младеж от Инициативния комитет в подкрепа на ген. Румен Радев и Илияна Йотова бил
жестоко пребит от представител на ГЕРБ. За
това стана ясно от жалби, подадени до Районната избирателна комисия в Русе в сряда и
петък миналата седмица.
Жалбите са за унищожаване на плакати на
БСП и лепене на плакати на ГЕРБ. След отказа
на ГЕРБ да спрат с агресивните и незаконосъобразни действия те стигнаха дори по-далеч, се
посочва в жалбата. От нея става ясно, че петък,
докато Тихомир Димов е залепял плакати на
кандидатпрезидентската двойка Радев и Йотова
в Русе, той е бил жестоко пребит. Бруталният
побой е извършен от Стефан Бояджиев, който

години наред разпространява агитационни материали на ГЕРБ.
Това не е първата проява на агресия на Бояджиев. На предходни избори той преби друг млад
човек, като си е позволил и да разруши лична
собственост. За тези действия има и решение по
Указа за борбата с дребно хулиганство.
Представителите на ИК “Радев-Йотова” в Русе
са сигнализирали Районната избирателна комисия и Окръжната прокуратура. В жалбата, подадена до институциите, се настоява да се
потърси административна и наказателна отговорност от Бояджиев и неговите поръчители,
които му осигуряват политически и институционален чадър до момента.

Манушев, защото Румен
Радев и Илияна Йотова са
част от монополите и картела, който държи високи цени на горивата”. Илюстрацията на плаката са два кръстосани маркуча на бензиноколон-ки с надпис “Червен
картел”. Плакати с предизборно съдържание са били разлепени в събота и в
Суворово. На тях има снимки на кандидатпрезидентската двойка ген. Румен
Радев и Илияна Йотова,
Ахмед Доган и шефа на
ДПС Мустафа Карадайъ.
За нару-шенията е сезирана Районната прокуратура във Варна.

209 СИГНАЛА ЗА
ИЗБОРНИ НАРУШЕНИЯ
МЕЖДУ ДВАТА ТУРА
В Прокуратурата са постъпили 209 сигнала за изборни
нарушения за времето между двата тура, съобщи главният
прокурор Сотир Цацаров в Пловдив, където гласува. Той
уточни, че сигналите са от цялата страна. За 162 от сигналите е постановен незабавно отказ, тъй като няма данни за
извършени престъпления, а 3 са изпратени на ЦИК по компетентност, поясни обвинител №1. “По останалите 13 са
образувани досъдебни производства”, каза Цацаров. В шест
от сигналите става дума за купуване на гласове, а пет са за
документни престъпления. Има и два сигнала, които касаят
гласуване по два пъти от едно и също лице с различни
документи. Главният прокурор заяви, че изборната обстановка е спокойна навсякъде. В предишните избори до това
време са били получени 3500 сигнала.
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Ураганен вятър нанесе щети
в Североизточна България
Бурята спря електрозахранването в Русенско
и Силистренско, затвори пристанище

У

Ураганен вятър нанесе
щети в Севоризточна България. Керемиди и мазилки паднаха в Русе, където по данни
на хидрометеорологичната
станция вчера сутринта силата на вятъра бе 100,8 км/ч, а
след 9 ч. се засили до 120 км/
ч. Предпазните пана на строителните обекти също изпопадаха, заедно с бетонните
стълбове, предназначени да
ги укрепват. Някои от тях се
сринаха на пътното платно и
се наложи работници да
бъдат извикани извънредно,
за да укрепят отново паната.
Вятърът откъсна и част от
светофара на булевард “Скобелев”. Граждани подадоха
сигнал за опасна ламарина,
която почти се е откъснала от
покрива на старото музикално училище. В Русе от общината призоваха хората да са
внимателни, когато излизат
навън, и да обезопасят елементите по балконите си.
Ураганният вятър предизвика смущения в елзахранването в няколко населени места в Русенско. За кратко нямаше ток в отделни населени
места в общините Иваново и
Ветово. От противопожарната
служба съобщиха, че техни
екипи са реагирали на сигнал
за откачена ламарина от покрива на блок “Добруджа”, а
през нощта и вчера сутрин са

отстранявали паднали клони
по главния път Русе-Бяла,
които са затруднявали движението.
Поради високо вълнение
временно бе прекратена плавателната дейност на фериботите при граничните пунктове
Свищов, Оряхово и Никопол.
Движението се насочва през

Снимки БГНЕС

затворено заради силен
вятър. Силата на вятъра бе
над 8 метра в секунда, а поривите му надхвърляха 13
метра в секунда.
Вятър със скорост 20 метра в секунда духаше в Силистренско. Прекъснато бе електроснабдяването в селища
на Главинишката община на

Вятърът в Русе повреди светофар и събори огради

граничните пунктове “Дунав
мост” - Видин и Русе.
Пристанище “Варна” бе

Силистренска област, където
пожарникарите се отзоваха
на 13 сигнала.

Повече от 30 сигнала за
дървета, повалени от силния
вятър в Добричка област,
постъпиха в пожарната. Скоростта на вятъра достигна
около 15 метра в секунда. От
фасадата на училище “Йордан Йовков” в областния град
падна мазилка.
Сигнали за прекъснато
електроснабдяване на населени места имаше и в Търговищко. Без ток към обяд бяха
девет села. От пожарната
съобщиха, че са отстранява-

ли цял ден паднали клони и
цели дървета, които затруднявали движението на моторни
превозни средства по пътищата в Търговищка област.
Поради повреди и щети
вследствие на бурния вятър в
Румъния граничните власти
затвориха временно пункта
“Кардам”.
В 7 области бе обявен
оранжев код, в 18 - жълт. Без
обявен код бяха само Кюстендилска, Смолянска и Благоевградска области.

Смолян изпрати Бисер Киров с родопски гайди

АФГАНИСТАНЕЦ НАРЪГАН
КРАЙ ЦЕНТЪРА В ХАРМАНЛИ

Смолян изпрати Бисер Киров с родопски
гайди. Последният път на певеца с родопски
корен бе съпроводен от “Бяла съм бяла, юначе” в изпълнение на “100 каба гайди” пред
катедралния храм “Св. Висарион Смоленски”.
Опелото на обичания певец с родопски корен
бе отслужено от архимандрит Висарион и свещеници от Смолян.

26-годишен афганистанец от бежанския център
в Харманли е приет в болницата с прободни рани.
Мъжът е бил нападнат събота вечерта от четирима
души в Харманли, докато вървял по централната
алея към лагера. Нападателите му отнели мобилен
телефон и го намушкали с нож. Пострадалият е
настанен в болницата в Харманли. Нападателите
се издирват и се водят разпити.

ЗА ПРЪВ ПЪТ
КРЪВОДАРИТЕЛСКА
АКЦИЯ В ПОСОЛСТВО
За първи път у нас се
организира кръводаряване в сградата на посолство. В понеделник от 9 до
13 часа в сградата на
посолството на Словакия
ще има кръводарителска
акция “Най-ценната капка”. Тя е по инициатива на
Словашката дипломатическа мисия в София и на
БЧК със съдействието на
Националния център по
трансфузионна хематология. Кръв ще дарят посланикът на Словакия, посла-

ници и дипломати от други посолства, доброволци,
служители и партньори на
БЧК, студенти от Софийския университет.
Екипите на Националния кръвен център, разположени в сградата на словашкото посолство, очакват всички желаещи да
помогнат на нуждаещите
се от кръвопреливане
между 18 и 65-годишна
възраст. Влизането в посолството за тази акция
ще става с лична карта.

ПЕТГОДИШНО ПАДНА
ОТ 7 МЕТРА В МОЛ

П

Петгодишно момченце е паднало от втория етаж на
търговски център в Бургас в събота вечер. То е настанено в отделението по хирургия в бургаската болница
и няма опасност за живота му. Детето има счупена лява
ръка и пукнато ребро, но е контактно. Родителите му са
наели ховърборд, с който се е засилило от втория етаж,
счупило е преградното стъкло на парапета и е полетяло от 7 м височина. Спасило го е това, че паднало
върху двама души, което омекотило удара. Атракционът
ховърборд е саморегулираща се дъска, която детето
трябва да управлява. Коридорът на втория етаж, определен за ускоряване на ховърбордите, започва от входа на горния паркинг и е дълъг около 35-40 м. Момченцето изгубило управление и засилено полетяло към
стъкления парапет на стълбите.

Стотици смолянчани и приятели се сбогуваха с Бисер Киров на поклонение в катедралния
храм. “Бисер Киров обичаше Родопите и имаше още много планове, свързани със Смолян”,
посочи кметът на общината Николай Мелемов.
Музикантът с незабравимия глас бе погребан вчера в Чокманово до гроба на дъщеря си
и негови предци.

ОБВИНИХА
НЕПЪЛНОЛЕТЕН
ЗА ТРИ ТЕЛЕФОННИ
ИЗМАМИ

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
ШЕСТ ГОДИНИ без
скъпия ни съпруг,
баща и дядо

17-годишен непълнолетен младеж от с. Стеврек,
община Антоново, e привлечен като обвиняем за три
телефонни измами. На 29 септември в Търговище той
заблудил 61-годишна жена и й отнел сумата от 1000
евро. На 4 октомври е измамил по телефона 63-годишна жена от Търговище, като й взел 150 евро и
100 грама златни накити. На 26 септември в съучастие с 18-годишния М.И. от Търговище са измамили
81-годишна жена, която им е дала 1500 лева. Младежът е използвал схемата с оказване на помощ на
пострадал роднина или на съдействие на полицейски служители в провеждана от тях операция за
задържане на извършители на телефонни измами.

МЪЖ Е В БОЛНИЦА,
НАХАПАН ОТ ДЕСЕТ
ЛОВНИ КУЧЕТА
51-годишен мъж е в болница, след като е бил
нахапан от 10 ловни кучета в местността Чуката край
Златарица, съобщиха от МВР във Велико Търново.
Сигнал за намерен в безпомощно състояние мъж пред
кафене в Златарица е получен в събота в полицията
в Елена. Изпратеният полицейски екип е установил
самоличността на мъжа - 51-годишен от същия град. В
хода на извършената проверка е установено, че същия
ден по обяд мъжът берял билки в местността Чуката,
в землището на Златарица, когато бил нападнат от 10
ловни кучета. Той е получил множество разкъсно-контузни рани по крака, ухото и ръцете. Пострадалият е
откаран във великотърновската болница и е настанен
за лечение, без опасност за живота.

контраадмирал
ВЪЛЧО ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
1926-2010

Да си спомним за него
с обич и признателност!

ПОКЛОН ПРЕД
СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!
От семейството
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Поредно понижение на лихвите
по срочните депозити
Някои банки увеличиха таксите за
обслужване по жилищните кредити
През oктoмвpи бaнкитe зaлoжиxa
нa дoбpe пoзнaтaтa вeчe cтpaтeгия и
пpoдължиxa плaвнo дa пoнижaвaт лихвите по депозитите. Oт мeceц-двa финансовите институции зaпoчнaxa дa
пpeдлaгaт нoви пpoдyкти в ceгмeнтa
“cpoчни дeпoзити” и в тoвa oтнoшeниe
ce зaбeлязвa извecтнo paздвижвaнe,
показва анализът на Моите пари.бг.
Според него вce пo-тpyднo ce
нaмиpaт
дeпoзити
c
aвaнcoвo
изплaщaнe нa лиxвaтa, кaктo и
дългocpoчни дeпoзити (cъc cpoк нaд
36 мeceцa). Toвa e яceн cигнaл, чe
бaнкитe нe тъpcят тaкa aктивнo pecypc

П

зa пpивличaнe, кaктo пpeди някoлкo
гoдини. Aктивнocттa нa бaнкитe пpeз
oктoмвpи пpи пoтpeбитeлcките кpeдити и кpeдитни кapти бeшe ниcкa. Нe ce
cъcтoя тaкa жeлaнoтo и дългooчaквaнo
мacoвo пoдoбpявaнe в ycлoвиятa нa
бaнкитe. Пo-виcoкa aктивнocт бeшe
peгиcтpиpaнa, кaктo oбичaйнo, пpи жилищнитe и ипoтeчните кpeдити.
Пpeз oктoмвpи финансовите институции пoвишиxa cвoятa aктивнocт и шecт
oт тяx пpeдлoжиxa нoви ycлoвия зa
cвoитe клиeнти. Пpoмeнитe според тях
са в yтвъpдeнaтa вeчe пocoкa пoнижaвaнe нa лиxви. Пpeз oктoмвpи

Поскъпнаха краставиците
и пиперът
До 15 на сто поскъпване на българските оранжерийни краставици и
червения пипер отчетоха
за изминалата седмица от
Държавната комисия по
стоковите пазари и тържищата (ДКСТ). Въпреки
това през изтеклата седмица пазарът на храни е
останал спокоен, като са
се запазили тенденциите
от предходните седмици
на стабилни цени на хранителните стоки. При цените на плодовете и зеленчуците се наблюдават
сезонните колебания, характерни за средата на
есента. През миналата
седмица от плодове са
поскъпнали с 2 - 5%
ябълките и гроздето, докато цените на бананите
и цитрусовите плодове са
се задържали около нивата от предходната седмица. Спад на цените на
седмична база се наблюдава при доматите, като

българските оранжерийни домати поевтиняват с
3 – 7%, а доматите от внос
съответно с 8 – 13 на сто.
Намаление на цените на
седмична база има също
при зелето. Цените на
месото и месните произведения остават без
съществена
промяна
спрямо предходната сед-

мица, като отклоненията
са около 1%. Регистрирано е и поскъпване от 1,5
до 3 на сто при цената на
пилешкия бут. От комисията обобщават, че въпреки колебанията цените
през миналата седмица
да останали стабилни
около нивата от началото
на месец октомври.

активността на банките бeшe виcoкa,
като девет от тях ca пpeдпpиeли
пpoмeни пo cвoитe пpoдyкти. Отчетено
е намаляване на лихвите на срочните
депозити от 0,05% до 0,30 на сто, като
средно намалението е от 0,20 на сто.
Пpи cпecтoвнитe cмeтки бaнкитe нe бяxa
aктивни c нoви пpeдлoжeния. Aктивнocт
липcвaшe и пpи пpoмянa в лиxвeнитe
ycлoвия пo тeзи пpoдyкти, кaтo caмo двe
бaнки пpeдпpиexa кopeкции в пocoска
нaмaлeниe нa дoxoдa. Спадът е от 0,02
на сто до 0,20%.
Haблюдeниятa нa експертите от
финансовия портал показват, чe
пpeз oктoмвpи бaнкитe пpeдимнo
yдължaвaxa cpoкoвeте нa вaлиднocт
нa aктyaлни пpoмoции. Две банки са
увеличили таксата за разглеждане

НА ЕС МОЖЕ ДА СЕ НАЛОЖИ ДА
ВНАСЯ ОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ ОТ
ТРЕТИ СТРАНИ
ЕС ще бъде принуден
да внася органични отпадъци като кравешка
тор и дървен материал,
ако не ограничи обема
на биоенергията, заложен в целите за потребление на енергия от
възобновяеми източници, предупреждават авторите на ново проучване, цитирано от Фермер.бг.
Докладът, изготвен от
неправителствени екологични организации, показва, че устойчивите
дървени отпадъци, селскостопанските остатъци
и торът ще покрият едва
80% от очакваното потребление на биоенергия в ЕС през 2030 година. През октомври лидерите на ЕС се договориха да увеличат дела на
възобновяемата енергия
в енергийния микс на
съюза с най-малко 27%
до 2030 г. като част от
ангажиментите за огра-

Фермери и бизнес обсъждат маркетинга
на родното биопроизводство
Втора национална кръгла
маса на тема “Производство и
маркетинг на български биопродукти” ще се проведе утре
в сградата на Българска стопанска камара (БСК). Събитието има за цел да продължи
ежегодния форум за комплексно обсъждане на настоящето и
бъдещето на родното биопроизводство, като в дискусия ще
участват представители на ад-

министрацията, сертифициращите органи, научните среди,
производителите, търговците и,
разбира се, потребителите.
Маркетингът на биопродуктите
е най-важен според мен, тъй
като ако не можеш да продадеш даден продукт, няма защо
да го произвеждаш. В един от
панелите ще се говори точно
за това – какви са тенденциите, стратегиите, проблемите

при съвременния маркетинг на
биохраните, обясни Стоилко
Апостолов, един от гостите на
събитието и управител на Фондация “Биоселена”. В рамките
на форума представяния ще
направят експерти от Дирекция
„Биологично земеделие и растениевъдство“, от Пловдивския
аграрен университет, а в дискусията ще се включат и представители на бизнеса.

Над 1600 румънски фирми
работят в България
Румъния е на трето място като експортен
партньор на България в рамките на ЕС след
Германия и Италия и четвърти търговски партньор в света след Германия, Италия и Турция.
Това е обявил Владимир Пенов, старши експерт в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по
време на българско-румънски бизнес форум
в “Интер експо център”, съобщиха от агенцията. В момента има около 1200 малки и средни компании с български капитал в Румъния
и около 1600 с румънски капитал в България.
Румънските компании са доста активни в петролния и газовия сектор в България, представен е и мебелният бранш.
Румънците търсят в България доставчици
и са готови да инвестират в такъв тип биз-

на документи при потребителските
кредити. За издаване на кредитни карти през октомври няма голяма активност и новости от банките. Meceц
oктoмвpи бeшe нacитeн c пpoмeни нa
бaнкитe пo жилищни и ипoтeчни
кpeдити. Зa oтминaлия мeceц експерти
констатираха тaкивa cтъпки пpи шест
бaнки. Отчетено е увеличение на таксите за обслужване на разплащателните сметки по ипотечни и жилищни
кредити, както и понижение на лихвените нива по продуктите.

нес, отбеляза Владимир Пенов. От Румъния
има доста запитвания от доставчици за
“Dacia Reno”. Те се интересуват от компании
в България в областта на металопроизводството. Има запитвания също за компании от
сектора на “Храни и напитки”, и по-конкретно от винопроизводството, зеленчукопроизводството, консервната индустрия.
Румъния е изключително важен пазар за
българския туризъм. По Българското Черноморие, ски и спа курортите почиват около 1
млн. румънци годишно. Вече и доста българи се интересуват от възможностите за туризъм в Румъния, каза още Владимир Пенов. В българско-румънския бизнес форум са
участвали над 130 компании, от които около
40 румънски и 90 български.

ничаване на вредните
емисии и борбата с климатичните промени. Според експертите, ако сегашните цели останат в
сила, недостигът ще
трябва да бъде покрит от
внос от трети страни, за
които няма да важат европейските правила, а
транспортирането му ще
окаже негативно въздействие върху околната
среда. Очаква се Европейската комисия да
публикува ревизираната
си Директива за възобновяемата енергия на 30
ноември. Въпросната директива е основният двигател на политиките за
употреба на биоенергия
в Европа. В момента Европа използва основно
дървен материал за производство на енергия и
биогорива за транспорта, сочи проучването,
публикувано в края на
миналата седмица. През
2014 г. на биоенергията

се падаха 64,1 на сто от
енергията, добита от
възобновяеми енергийни
източници в ЕС.
Според организациите, които са автори на
доклада, до 2030 г. на
устойчивата биоенергия
могат да се падат 30%.
Те обаче предупреждават, че отпадъците за
производство на енергия
ще намалеят поради подоброто управление на
боклука и различни инициативи на ЕС. Търсенето на дърво за мебелната, строителната, хартиената и опаковъчната
индустрия също нараства, показва изследването. Европа трябва да ограничи употребата на
биоенергия и да насочи
усилията си към производството на енергия от
устойчиви възобновяеми
източници като вятъра,
геотермалните извори и
морските приливи, съветват авторите на доклада.

През летище София са
минали над 4 млн. пътници
Два месеца преди края на
годината броят на обслужените пасажери на летище София е 4 076 897. През октомври процентът на пътуващите
се e увеличил с 33% спрямо
същия период на миналата година. Двоен за периода е
броят на обслужените пътници, преминали през Терминал
1, които са достигнали 262
хил. През Терминал 2 са преминали 215 хил. пътници. Броят на пътуващите по редовните международни линии е
нараснал с 35%, като вътрешните линии също бележат
увеличение с 4% спрямо ок-

томври 2015 г. Ръст от 26%
има и при чартърните полети
към туристическите дестинации Гърция, Турция и Египет.
През октомври летището е
приело и изпратило 4774 полета, или 24% повече от
същия период на предходната година. От тях 92% са пътнически, а 3 на сто – товарни.
Ръст от 18% през октомври отбелязва каргото. Обработени
са общо 1905 т. товарни и
пощенски пратки, като увеличението в сравнение с миналата година при товарните е
19% и 10 на сто при пощенските пратки.
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Датата
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Анатолий СТАНКУЛОВ

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДИАБЕТА. Отбелязва се от 1991 г.
с решение на Световното събрание по
здравеопазването в
Женева, Швейцария.
Инициативата е на
Международната федерация за борба с диабета (IDF) с подкрепата на
Световната здравна организация (СЗО). На 14
ноември 1891 г. се ражда Фредерик Бантинг канадски физиолог, откривател на инсулина. През
януари 1922 г. инжектира за първи път инсулин на
умиращ от диабет юноша и спасява живота му.

МАРИЯ
НИНОВА
Изборите минаха.
Светът не свърши. Слънцето отново изгря. Честито на победителя!
Важното оттук нататък е
какви изводи ще си направим и как ще определим случващото се за
в бъдеще.
Обществото отново
е разединено, а липсата на политическа отговорност допринася за
това. Цяла седмица се
нагледахме на министри, които защитават
Цецка Цачева. Наслушахме се на приказки
за комунизъм, управление на БСП и ДПС и

1263 - УМИРА АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ, ВЕЛИК КНЯЗ НА ВЛАДИ
МИРСКО-СУЗДАЛСКОТО КНЯЖЕСТВО (Р. 1220
Г.). Смятан за една от найважните фигури на средновековна Русия. Изследователи
разглеждат управлението му
като начална точка на формирането на руския етнос. Канонизиран е от Руската православна църква през 1547 г.
През 1725 г. императрица
Екатерина I създава орден “Александър Невски”
като едно от най-високите руски военни отличия.

Език мой,
враг мой!
крах на отношенията ни
със западните партньори. Много думи се изговориха безсмислено. Но
ключовият въпрос е как
може егото на един
човек да се сложи над
всичко и всички? Изборите показват, че е
нужна промяна, която
да намали точно това
разделение. Един човек
вече не е цялата
държава. Изчерпа се
харизмата и сляпата
вяра. Цялата власт концентрирана на едно не
доведе до положителен
резултат. Светът е многополюсен и промяната
дебне отвсякъде. Навсякъде се говори за
демокрация, но малко
се замислят за значени-

ето на думата. Демокрация не означава един
човек да взима всички
ключови решения в
държавата, на това друго му се викаше. Демокрацията е власт на народа, а управляващите
са техни слуги.
За толкова години
управление Бойко Борисов така и не започна да мисли като политик. Заплахите, обидите
и сръдните си останаха
в основата на тезите му.
В името на какво и за
кого той залага цяло
правителство за победа
на ГЕРБ в президентската надпревара? Видя
се, че трудно прави разлика между правителство и президентство.

Категорично отсече, че
няма да работи с ген.
Радев. Подобно поведение на действащ премиер някой ден ще се изучава в учебниците със
заглавие “Как не трябва
да се държиш”.
Защо бяха впрегнати всякакви актьори и
шоу звезди да ни обясняват, че ще спрем да
вървим по европейския
път, а ДПС им беше основната тема? За какъв
комунизъм реваха цяла
седмица? Тези, които
работят за ГЕРБ, трябва
много да се замислят
какво сътвориха. Само се
внесе още по-голямо
разделение в обществото. В лидерските партии
е така. Къпеш се в пар-

тийната любов и няма
кой да те приземи на земята. От сутрин до вечер
ти се обяснява колко си
добър и велик, но нито
за миг не допускаш, че
е крайно време да
стъпиш в обувките на
хората и да прогледнеш
през техните очи.
Автоголът, който си
вкара Борисов, ще бъде
запомнен. Няма как да
обвини комунистите, че
му искали оставка или
че това е преврат. Абсолютно
необяснимо поведение. Тотална
липса на каквато и да
било политическа култура. Безотговорност. Но
всеки рано или късно
бере плодовете от това,
което е посял.

Несигурен
свят
ГАЛИНА
МЛАДЕНОВА
Вчера не само Франция, но и цяла Европа
отбеляза една тъжна
дата - годишнина от
кървавите атентати от 13
ноември. Тогава загинаха 130 души, като 90 от
тях бяха в зала “Батаклан”. Една година покъсно Старият континент
продължава да бъде несигурно място. Европейците много добре знаят,
че остават приоритетна
цел на терористите. А
това означава, че кошмарът може да се повтори във Франция, в Белгия, в Германия - навсякъ-

де. Русия, която като че
ли се беше отървала от
терора, също е нащрек.
Неслучайно в края на
миналата седмица там
бяха арестувани 10 джихадисти,
подготвяли
атентати в Москва и
Санкт Петербург. Това са
заловените, но кой знае
колко други са на свобода. Неслучайно руските
власти съобщават, че
хиляди руски ислямисти
днес се бият на страната
на “Ислямска държава” в
Сирия, Ирак и Афганистан. И рано или късно
тези от тях, които оцелеят в битките в Близкия
изток, ще се завърнат у
дома, готови за нови масови убийства. Същото е
положението и в другите
европейски страни.
Още по-страшно звучи предупреждението на
германската разузнавателна служба, че бойци
от “Ислямска държава”
усилено се обучават как
да се преструват на бе-

жанци, за да достигнат
Стария континент заедно
с хилядите мигранти. Оказа се, че деветте терористи, извършили атентатите в Париж на 13 ноември 2015 г., са пристигнали в Европа именно като
бежанци. Тази информация обаче освен чувство
на страх и тревога предизвиква и гняв. Защото
от Брюксел продължават
да ни притискат за т.нар.
бежански квоти, говорят
ни за някаква солидарност, толерантност, ценности. Тук е времето да
си припомним една китайска мъдрост - “Ако не
признаваш грешката си,
значи правиш втора”.
Защото ако службите за
сигурност си вършеха работата, ако фрау Мерк,ел,
вместо да позира с “бежанци” беше разкрила
тревогите на разузнаването си, ако чиновниците
в Брюксел повече се грижеха за живота на хората в общността, а не за

явно сбърканото понятие
“толерантност”, може би
днес нямаше да оплакваме 130 жертви на ислямистите.
Светът, в който живеем, става все по-объркан
и все по-несигурен. Никой не се съмнява, че
рано или късно някъде
отново ще прогърми
страховит взрив. Разбира се, войната срещу терора може и да бъде
спечелена, но зависи
какво разбираме под
победа. Победа може да
бъде намаляването на
броя на терористичните
атаки. Почти никой обаче не вижда как може да
бъде сложен край на
тактиката на ислямистките и другите екстремисти. Докато съществува
обърканост и разочарование в едно общество и
няма изградени адекватни начини за преодоляване на тези настроения, ще има и терористични групировки.

1840 - РАЖДА СЕ КЛОД МОНЕ, ФРЕНСКИ
ХУДОЖНИК (УМИРА
1926 Г.). Основател,
водач и непоколебим защитник на стила импресионизъм. Смятан е за
модел на импресионист,
тъй като отдаването на
идеалите на импресионизма не се променя
през цялата му кариера. За това допринася и
фактът, че една от неговите картини (на снимката) - “Импресия: Изгряващо слънце”, Париж,
1872 г., дава и името на движението.
1866 - РАЖДА СЕ ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ, АКАДЕМИК, ИСТОРИК (УМИРА 1935
Г.). От 1900 г. е действителен член на
Българското книжовно дружество
(дн. БАН), ректор на СУ (1913-1914 и
1924-1925), подпредседател на УС на
БАН (1926-1935), един от основателите на Българското историческо
дружество и негов председател (1911-1935).
1885 - ЗАПОЧВА СРЪБСКО-БЪЛГАРСКАТА
ВОЙНА. Сърбия,
недоволна от осъщественото Съединение на Княжество България с Източна Румелия,
обявява война на
България. Българският триумф в
тази кратка война,
в която “капитаните побеждават генералите”, е
предпоставка за международното признаване
на Съединението на Княжеството с Източна Румелия. Мирният договор е подписан на 19 февруари 1886 г. в Букурещ.
1889 - РАЖДА СЕ ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ, ИНДИЙСКИ ПОЛИТИК (УМИРА
1964 Г.). Водач на социалистическата фракция на Индийския
национален конгрес (ИНК) по
време и след индийската борба
за независимост от Британската
империя. Първият министър-председател на независима Индия.
Дъщеря му Индира Ганди го наследява на лидерската позиция в ИНК и на
премиерския пост. От 1959 г. 14 ноември се
отбелязва в страната като Ден на детето.
1920 - В БЕРКОВИЦА СЕ РАЖДА ГЕОРГИ
БЛИЗНАКОВ, АКАДЕМИК, ХИМИК (УМИРА
2004 Г.). Работи в областта
на кристалите, абсорбацията и
катализата, неорганичния синтез и научните проблеми на
опазването на околната среда.
Създател и директор на Института по обща и неорганична
химия при БАН. Главен научен
секретар и зам.-председател
на БАН, ректор на СУ.
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Предизборните
кьорфишеци на Борисов
Рязането на лентата за интерконектора
с Румъния бе само празен пиар преди вота
парите на всички българи, се санират
жилищата на част от сънародниците ни.
Само че не е изгодно да бъде признато
и изговорено. Що се отнася до социалната политика - наистина такава в страните членки на ЕС няма. Доказателствата
са във всеки доклад и всяка статистика
на европейските институции, отреждащи
ни последните места. Но не само в

Светла
ВАСИЛЕВА

Най-много се лъже преди война, по
време на избори и след лов. Прозрението е на родения преди два века Ото
фон Бисмарк. Какъв по-добър повод да
проверим, макар и частично, истинността на заключението на германския райхсканцлер от кампанията за избор на
президент, която ни връхлетя, вилня и
приключи преди ден. Разбира се, предизборният период беше използван от
властта, в лицето на премиера Борисов,
да се похвали за кой ли път колко много
е направил и прави за нас, българите.
Да повтори, потрети и подсети мантрите
за магистралите, залите, стабилността,
строежите и еврофондовете, познати до
втръсване. Да ни заплаши, че без него
парите от Европа ще спрат, стабилността ще изчезне, всичко ще се срине и ще
отиде в небитието, ако не гласуваме за
кандидата му за президент.

Н

сухата безпощадна
истина на числата
а и в усещането на българите за без-

пари и да не се налага общините да ги
дострояват със собствени средства.
Депото в Разлог е част от онези 24
регионални системи за управление на
отпадъците, за които кабинетът през
2012 г. пое ангажимент през Брюксел,
че ще ги пусне в експлоатация до края
на 2015 г. Това не се случи. Към 31
декември 2015 г. в страната работеха
19 такива системи, а според първоначалния план трябваше дори да са 27.
Родните чиновници измолиха от еврокомисията корекция на индикатора от
27 на 24, но и с намалената бройка не

газ по тръбите
ще потече най-рано
през 2018 г.

Премиерът използва
кампанията
да кръстоса за пореден път страната от
единия до другия край за сметка на
данъкоплатците. Практическата полза от
воаяжите му е никаква. Освен правителствен пиар, гъделичкане на егото и
медийна шумотевица, те нищо друго не
произведоха. Някои от изказванията му
по време на обиколките затвърдиха усещането, че на върха на изпълнителната
власт наистина стои дълбоко посредствена персона, както го определи преди
месец “Форбс”. В какъв друг контекст
може да бъде мислен премиер, който
обяснява ползата от програмата за енергийна ефективност така: “Ем се вдига
цената на имота, ем става урбанизацията по-красива, ем данъците не се дигат” (в Благоевград на 2 ноември т.г.,
режейки лентата на саниран блок). “Такава социална политика водим, каквато
няма в Европа. Благодарение на програмата се правят покривите, дограмата, изолация, входът, стълбищата - всичко без пари” (пак там).
Правят се, да, но с пари. С парите на
всички данъкоплатци пряко, а косвено с

“Най-важните неща са направени и необратими, те започват да работят от
днес”, заяви той. А дали? В действителност - не. Не започват да работят никак
даже. Поради една проста причина. За
да бъде интерконекторът вариант за
диверсифициране на доставките на газ,
трябва да има възможност от Румъния
да получаваме синьо гориво по съоръжението. Трябва, но няма как към момента. Румънската газопроводна система е с едно от най-ниските налягания в
Европа, по-ниско от това на българската. За да може Румъния да ни подава
газ чрез интерконектора, е необходимо на румънска територия да се изгради компресор. Според енергийния експерт проф. Атанас Тасев,

перспективност и обреченост.
Борисов не изневери на себе си и
ритуално преряза дузина ленти. Сред
обектите, които откри, бяха регионалното депо за битови отпадъци край
Разлог и пречиствателната станция за
отпадни води в Шумен. На пръв поглед
и за незапознати с детайлите тези строежи би трябвало да се възприемат като
успех на кабинета. Те бяха разказани
като такъв от премиера и от министър
Ивелина Василева. Само че в действителност и двата обекта са провал на
управляващите. Финансирани от Оперативна програма “Околна среда” през
първия програмен период 2007-2013 г.,
те трябваше да бъдат завършени найкъсно преди края на 2015 г. Но не бяха.
Пречиствателната станция в Шумен,
част от водния цикъл на града, е един
от общо осемте “фазирани проекта”
(наред с тези в Банско, Видин, Тервел,
Раднево, Ямбол, Враца и Варна), за
които бяха отделени над 200 млн.лв. от
новия програмен период само и само
да бъдат завършени, да не връщаме

се справиха. На 2 ноември, почти година след най-последния възможен срок,
Борисов преряза лентата на депото в
Разлог,

хвалейки себе си, кабинета
и управлението на ГЕРБ
Всъщност за хвалба нямаше нищо.
Нито срокът беше спазен, нито парите
бяха управлявани ефективно и се наложи използване на средства от новия
програмен период. Що се отнася до
качеството на закъснелите строежи от
първия програмен период, експерти
вече изразиха мнение, че то е компрометирано както по отношение на вложените материали, така и заради бързането и пренебрегването на технологични процеси при изграждането им.
“Черешката” на предизборното ленторязане беше поднесена на омерзения от управленските пиар щуротии
български избирател миналия петък
край Русе. Премиерът Борисов откри
интерконектора България-Румъния.

след изграждането на компресора. Интерконекторът сега е само инфраструктурна възможност, освен ако Букурещ
не иска от нас - нетния вносител, да му
доставяме газ. Това, разбира се, е несериозно, предвид факта, че Румъния
задоволява нуждите си 80% от собствен добив. Рязането на лентата беше
предизборен пиар и рапорт пред Брюксел, че сме спазили срока. Последната
отсрочка, която ни беше дадена, е в
края на 2016 г. съоръжението да е готово. В противен случай българската
“Булгартрансгаз” и румънската “Трансгаз” трябваше да върнат гранта от 9
млн. евро на Европейската програма
за възстановяване и развитие.
По време на церемонията премиерът Борисов не се удържа и нападна
предшественика си, вероятно, за да
запише допълнителна точка за себе си:
“Знаете ли как строиха предишното
правителство, на Орешарски и компания? Така, че счупиха машините и те
потънаха и там си останаха” (визирайки забавянето, предизвикано от проблеми със строежа на подводния участък
от трасето на газопровода). И отново
сгреши. Защото строителите бяха избрани от Букурещ - консорциум от
румънски фирми, водени от компания
“Кала”. Те не се справиха с подводния
участък през р. Дунав. Нито България,
нито “Булгартрансгаз”, още по-малко
тогавашното правителство имаха отношение или вина за случилото се.
И всеки ден да лентореже и да обвинява в каквото се сети предшествениците си, освен кьорфишеци премиерът Борисов друго вече не може да
произведе. Той изчерпа доверието.
Лъжите му станаха повече от истината
и са все по-лесни за разпознаване.

ГРАЖДАНИТЕ В АНТИРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П

олемиката между защитниците на позициите “за” или “против”
мажоритарната система за избори, респективно
“против” или “за” пропорционалния вариант на изборната процедура, също относно
предложенията за някаква
смесена схема от двете
възможности, се появи веднага след събитията на 10
* Авторът е председател на УС на Асоциацията
за борба против корупцията в България.

,

Славчо
КЪНЧЕВ*

Îò ìîìåíòà, â êîéòî ñâîáîäíèòå
ìèñëèòåëè çàïî÷íàõà äà ñå ñúìíÿâàò
â ñúùåñòâóâàíåòî íà Áîãà,
ïðîáëåìúò çà ñïðàâåäëèâîñòòà
ñòàíà îò ïúðâîñòåïåííà âàæíîñò.

ноември 1989 г. Че нали перспективата за една изборна
длъжност да има повече от
един кандидат вече се позиционира върху територията
на реалността, за разлика от
практиката дотогава, продължила четири десетилетия. Тази полемика е актуална и понастоящем. В кое-то
обстоятелство само по себе си няма нищо обезпокоително.
Понеже именно способността да се прави избор на
основата на събрана и анализирана информация по дадена тема, характеризира

Албер Камю (1913-1960)
човека като същество разумно.

Това, което
е обезпокоително
дори нещо повече - много тревожно, са критериите, които се
въвеждат при оценките на предимствата и недостатъците на
различните избирателни системи. Всъщност каква е същността на едни избори? Това е реализация на правото на всеки
индивид да участва с равно
право на глас в процеса на
взимане на решения. Ето защо
е напълно резонно изборният

процес, съответно правилата,
по които той бива осъществяван, да бъдат разглеждани като
първоначален етап от комплексната процедура за сключването на обществения договор.
Суверенът делегира част от
своите права и превръща във
властмоделиращи и властприлагащи лицата, които биват
избрани на публични длъжности.
Чрез акта на гласуване (или
въздържане от използването на
правото на вот) гражданите
извършват своя избор на политическия пазар. Когато гласуват
за дадено лице (при мажоритарен избор) или в полза на дадена партийна бюлетина, гражданите фактически заявяват
своето предпочитание към дадена политическа платформа
макар и проектирана в близкото или по-отдалеченото бъдеще време, и към момента на реализирането на избора от стра-

на на гражданите съществуваща единствено като имагинерна експозиция, сиреч само като
конструкция от словоизлияния.
Разглеждаме ли изборния
процес откъм спазването на
принципа за равнопоставеността на гласовете, то пропорционалното гласуване - и то в
своя най-чист вид, когато липсва установен долен праг като
процент от подадените гласове, за да бъде реализирано
парламентарно представителство, - е очевидно по-справедливо. Понеже реализира в много по-добро приближение
принципа за справедливо
представителство. Докато при
мажоритарния модел за гласуване победителят в даден избирателен район “получава” и
гласовете на избирателите,
които не са дали вота си за
него, тъй като избирателният
район е едномандатен.
На стр. 18
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Накъде
отива
Турция?
Благодарение на „всесилния Ердоган”
Анкара може да се изправи пред непосилни
за нея проблеми не само на световната
сцена, а и на национално ниво
Президентът Тръмп спечели изборите в САЩ и светът се обърка за пореден
път през последните десетилетия. Сред
първите лидери, които побързаха да се
обадят по телефона с поздравления за
успеха, бе турският президент Ердоган.
Проправителствените медии в Анкара предварително бяха информирали, че
предстои разговор, но по отношение на
посещение обяснението бе, че “ще се
уточнява през януари или февруари”. Без
да се пропуска, че една от темите ще
бъде исканата от Турция екстрадиция
на обвинявания за автор на опита за
преврат от 15 юни проповедник Фетулах Гюлен. Ако съветник на президента
Тръмп е убеден, че в името на стратегически съюзнически връзки между двете
страни това искане на Ердоган би било
възможно за одобрение от страна на
Вашингтон, то решението определено
няма да е веднага след встъпването в
длъжност на новия “господар в Белия
дом”. Ердоган вече обясни в поредна
реч, че “започва нов период в САЩ” и
че се надява с този избор американският народ да направи “хаирлия крачки
било по отношение на развитието на
обстановката в региона ни, било по отношение на основните права и свободи
в света”. Другото са стандартни пожелания за “успешно бъдеще на този избор”.
Редица официални наблюдатели в
Турция обаче незабавно намериха
общи черти между двамата президенти,
като акцентираха върху извода, че те
познавали добре страната и народа си,
че “знаят пътя за достигане до избирателя” и че “ако Тръмп действа съобразно профила на страната си, ще има
съдбата на Ердоган, който знае как да
се обръща към избирателя, знае какво
той иска”. А Ердоган допълни, че “победата на Тръмп трябва да е урок за опозицията”, която трябва “добре да прочете развитието на Тръмп”. Тези думи са
само дни след реч на Ердоган в истанбулски Университет за здравни науки,
където е получил титлата “доктор хонорис кауза” за принос. И това по време
на появили се съмнения в американската преса за истинността на дипломата
му за висше образование. Там Ердоган
казва “аз не съм чирак в политиката, не
съм и калфа” и прави разбор на политическите си стъпки като премиер и президент в една сложна и за Турция геополитическа обстановка. Струва си европейските анализатори да са информирани за разбиранията на Ердоган и
оценките му за собствената му политика

П

и идеи. Защото все повече от тях се
убеждават, че “в момента едва ли нещо
в отношенията на Европа със САЩ и
Турция изглежда нормално” и че “настоящите събития в Турция с или без Тръмп
вероятно са проблем №1 в ЕС”.

Кой ще направи първата
„крачка назад”?
Въпросите, които се задават в тази
връзка, започват с “как би трябвало да
реагира ЕС на това, че Турция прави
крачки назад в цивилизационното си
развитие” и че “Анкара заплашва да
тръгне по пътя на диктатурата”. Дори се
допусна Турция да играе ключова роля
за сигурността на Европа чрез миграционните потоци на фона на случващото
се в Сирия и Ирак и сега тя си позволява да заплашва ЕС, да го рекетира, да
оспорва лошите оценки в доклада на
ЕК за напредъка й по пътя към членство, да обвинява Брюксел в лъжа заради
превеждането на 270 млн. (според Анкара), а не обещаните 3 млрд. за намиращите се на нейна територия бежанци.
Както и да настоява за незабавно отпадане на визите за турски граждани, независимо от неизпълнението на изискващите се за целта 72 условия, и накрая
да изпраща войски на територията на
съседните Сирия и Ирак, защото следва
свои интереси и търси да си осигури
стратегически позиции там след приключване на битките. Което включва и намеса
във вътрешна политика и осигуряване на
влияние в конфликтите при съседите, за
да не се допусне в крайна сметка създаване на независим Кюрдистан. Независимо дали на територията на Ирак или
Сирия. Старата практика (станала достояние благодарение на турски наблюдатели) да се заплащат достатъчно средства на Барзани, кюрдският лидер в Иракски Кюрдистан, за да не се реализират
подобни намерения, и да се използва
чрез преминаващи през Турция тръби добиваният петрол от контролираните от
Ербил кладенци в кюрдските територии
в рамките на Ирак, явно вече не може да
се прилага. Не и след ИД, след битките
за отвоюване на Мосул от тази страховита крайна ислямистка групировка, където пешмергите (военен отряд на кюрдите) заедно с официална армия на Багдад, шиитски милиции (подкрепяни от
Иран) под егидата на САЩ и съюзници
водят битки за всеки квартал или улица
в опустошения от ислямистите град.
На стр. 15
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Мартин Шулц заплаши
Анкара със санкции
Снимкa БГНЕС

КРАТКИ

Щайнмайер издигнат
за кандидат за
президентския пост
Министърът на външните
работи на ФРГ Франк-Валтер
Щайнмайер остава единственият официално издигнат кандидат за президентския пост в Германия, пише баварският в. Зюддойче цайтунг”. В неделя партийните лидери на управляващата в
Берлин коалиция (ХДС/ХСС и
ГСДП) се събраха на среща, за да
обсъдят наследника на Йоахим
Гаук. Той трябва да бъде избран
с гласуване на Федералното
събрание, което ще се проведе
на 12 февруари 2017 г. Съюзът
(ХДС/ХСС) все още не е посочил
свой кандидат за държавния пост.
В медиите обаче циркулира информация, че християндемократите на Ангела Меркел няма да
подкрепят Щайнмайер за следващ президент на ФРГ.

Част от Украйна
остана без ток

Председателят на ЕП е възмутен от
арестите в Турция, а Ердоган спря
дейността на 370 НПО
Председателят на Европарламента Мартин Шулц в интервю пред в.
“Билд” заяви, че срещу Турция могат
да бъдат приети икономически санкции. Причина за гнева на европейците са арестите на опозиционни политици и журналисти в страната.
“В ЕС трябва да обмислим какви
икономически санкции можем да
приемем (спрямо Турция). Митническият съюз, чийто член е и Турция, към
края на тази година трябва да бъде
реформиран. Не мога да си представя, че вълната от арести на опозиционни депутати и журналисти ние ще
разширяваме Митническия съюз”,
каза Шулц.
Той също така отбеляза, че в ЕС
се отнасят негативно към евентуалното връщане на смъртното наказание в Турция.
“Ако Турция върне смъртното наказание, преговорите за влизането й
в ЕС ще приключат”, отбеляза Шулц.
Но той подчерта, че не би искал
да се стига до подобна ситуация.

“Прекъсвайки отношенията с Турция,
губим възможността да помагаме на
опозицията и лишените от свобода.
Затова подкрепям продължаването на
диалога”, обясни социалдемократът.
Междувременно в Турция беше
блокирана дейността на 370 неправителствени организации (НПО), сред
които защитаващи човешките права
и организации за деца, поради обвинения за предполагаеми връзки с
терористични организации. Вицепремиерът Нуман Куртулмуш защити
действията на властите по прекратяване дейността на НПО, действащи в
страната. Мярката беше огласена
късно в петък от вътрешното министерство.
Организациите не са забранени,
но дейността им е блокирана. По
думите на Куртулмуш имало сериозни доказателства за връзките между
тези НПО и терористични организации. “Турция се бори с тероризма на
толкова много фронтове. Опитваме се
да прочистим държавните институции

ПРОТЕСТИ В ИТАЛИЯ СРЕЩУ
КОНСТИТУЦИОННАТА
РЕФОРМА В СТРАНАТА
Хиляди поддръжници на десните политически сили излязоха на
демонстрации в Италия броени
седмици преди провеждането на
важния за страната референдум,
който цели промени в конституцията на страната и може да доведе
до излизане на Италия от ЕС.
Във Флоренция хиляди протестиращи от цялата страна се събраха, за да се обявят срещу референдума, който ще се проведе на
4 декември, съобщи в. “Франкфурт
алгемайне цайтунг”. Конституционната реформа, която е заложена в
него, цели да опрости двукамарната система в Италия и да я направи по-ефективна. Това ще стане чрез ограничаване на властта
на Сената като горна камара, което според министър-председателя Матео Ренци ще спести пари и

ще направи прокарването на закони много по-лесно. Промените
предвиждат и намаляване броя на
членовете на горната камара от
315 до 100. Това ще означава, че
редица важни въпроси от национално, а не само местно ниво, ще
бъдат решавани от долната камара и в нея ще бъде концентрирана
основната власт.
Резултатът от референдума е
важен за страната и за Европа,
защото според някои анализатори
той може да доведе до дестабилизация в държавата, да разпали антиевропейски настроения и да повдигне въпроса относно желанието на Италия да остане в Европейския съюз. Освен това Ренци обяви, цитиран от АФП, че ако народът гласува “против” промените,
той ще подаде своята оставка.

от гюленистите. В същото време се
бием срещу кюрдските екстремисти и
“Ислямска държава”, каза пред репортери турският вицепремиер.
Над 110 000 души бяха уволнени
или временно отстранени от работа,
а 37 000 са арестувани след неуспешния опит за преврат през юли.
Обвиненията срещу всички са за
предполагаеми връзки с живеещия в
САЩ Фетуллах Гюлен, който е обвиняван от Анкара за преврата. Той
отрича тези обвинения. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган нарича мрежата на Гюлен “Гюленистка
терористична организация” и казва,
че безпрецедентните действия на
властите са решаващи за прочистване на държавните институции от проникналите в тях желаещи да свалят
правителството.
От 370-те асоциации, чиято дейност беше замразена, 153 са подозирани за връзки с движението на Гюлен, 190 - за връзки с Работническата партия на Кюрдистан (ПКК), 19 с
радикално лявата екстремистка групировка Революционна народна освободителна партия/фронт (РНОП/Ф)
и осем с ислямистката групировка
“Ислямска държава” (ИД), уточниха от
турското вътрешно министерство.

Два мощни труса
в Нова Зеландия
Земетресение с магнитуд 7,4 по скалата
на Рихтер е регистрирано на територията на
Нова Зеландия, съобщиха от Европейския сеизмологичен център. Земният трус е усетен в
0.02 ч., 11.02 ч. по Гринуич, с епицентър на
61 км североизточно от град Амбърли в Нова
Зеландия, на 97 км североизточно от град
Крайстчърч и на 208 км югозападно от Уелингтън, с дълбочина 10 км. Половин час покъсно нов трус с магнитуд 6,1 по Рихтер с
епицентър на 104 км югозападно от Бленхайм, отново е разтърсил страната. “Възможно е цунами. Първата вълна всъщност може и
да не е най-голямата, заявиха властите, според които активността на цунамито може да
продължи няколко часа. По-късно в зоната
за евакуация беше включено източното крайбрежие на Северния остров, в това число и
столицата Уелингтън. Към момента няма данни за пострадали, въпреки че се съобщава
за множество материални щети, повредени
къщи, мостове, пътища и други съоръжения.

Шест области в Украйна частично останаха без ток поради
силния снеговалеж, виелиците и
натежалите от мокрия сняг жици,
съобщи украинската служба по
извънредните ситуации. Поради
проблеми със защитата на електроподаването без ток са останали 275 населени места в Хмелницка, Тернополска, Ивано-Франконска, Житомирска, Виницка и
Волинска област. Специалисти
вече са започнали работа по
възстановяване на електрозахранването, но се очаква рязко
влошаване на метеорологичните
условия в цяла Украйна, особено
в западните части на страната

Масови уволнения
в турските ВМС
Министерството на националната отбрана на Турция оповести отстраняването от
длъжност на 168 офицери и 123
подофицери от състава на ВМС,
предаде информационната агенция “Догу хабер ажансъ” (ДХА).
Публикацията е озаглавена “Земетресение в Командването на
ВМС”. Отделно от това военното ведомство на югоизточната
ни съседка съобщава и за уволнени други 15 офицери и 4 подофицери извън ВМС, уточнява ДХА.

Иракската армия
освободи Нимруд
от ИД
Иракските военнослужещи са
освободили древния асирийски
град Нимруд, който попадна в
ръцете на близкоизточните терористи от “Ислямска държава”
преди две години, предаде Ройтерс. “Силите на Девета бронетанкова дивизия освободиха
напълно Нимруд и издигнаха иракското знаме над сградите”, се
казва в официалното изявление.

Бъсеску гласува на
президентските
избори в Молдова
Бившият президент на Румъния Траян Бъсеску, който наскоро стана гражданин на Молдова,
е гласувал на балотажа на президентските избори в страната. Той съобщи, че гласува за
“европейските ценности”. Миналата седмица той заяви, че ще
гласува за проевропейския кандидат Мая Санду, която според
него ще обедини Молдова с Румъния, предаде ТАСС.
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Барак Обама защити
ЕС и НАТО
Победата на Доналд Тръмп в САЩ обърка
европейските политици
Президентът на САЩ Барак Обама изрази твърдата си защита на Европейския съюз и НАТО на фона на
продължаващите съмнения за ангажимента на неговия приемник Доналд
Тръмп за поддържане на връзките
между САЩ и техните най-близки
съюзници.
“ЕС и НАТО са изключителни сили
за мир и стабилност”, заяви Обама в
интервю за в. “Катимерини” преди посещенията си през следващата седмица в Атина и Берлин. “Европа е нашият най-голям икономически партньор и ние имаме дълбок икономически интерес в Европа, която е стабилна и се разраства”, подчерта Обама.
Победата на Тръмп беше посрещната хладно от някои европейски лидери, след като магнатът в областта
на недвижимите имоти иронизира по
време на кампанията си споразумението за свободна търговия, за което администрацията на Обама води
преговори с ЕС, и нарече НАТО “остарял” алианс, за който САЩ плащат “твърде много”. Германският

НАЙДЖЪЛ
ФАРАЖ СЕ
СРЕЩНА С
ТРЪМП

външен министър Франк-Валтер
Щайнмайер заяви, че съюзниците в
НАТО са “раздразнени” от коментарите на новоизбрания президент за
НАТО, докато председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер се подигра на Тръмп в петък за
това, че бил нарекъл Белгия село.
В интервюто си за “Катимерини”
Обама приветства европейската интеграция като “едно от най-големите политически и икономически постижения
на модерните времена, с ползи за
членовете на ЕС, за САЩ и целия свят”.
Неговите успокоения не могат да направят много за потушаване на опасенията в Европа от липсата на по-голяма яснота за плановете на Тръмп във
външната политика и търговията.
“След Втората световна война САЩ
са гарант за свободата на Европа”,
каза Панайотис Пикраменос, бивш
министър-председател на Гърция. “Ако
тази роля се поставя под въпрос при
потенциална промяна в политиката от
Тръмп, тогава Европа ще трябва да
предоговори целия спектър на отно-

външната политика и сигурността Федерика Могерини събра министрите на
външните работи на вечеря в Брюксел.
Но британският външен министър Борис Джонсън отказа да участва в срещата, която е оценявана от някои среди като ненужно поставяне под съмнение на резултатите от изборите в САЩ,
които от десетилетия са в близки отношения с Европа. “Не виждаме необходимост от допълнителна среща в неделя”, заяви говорител на британското
външно министерство, допълвайки, че
Борис Джонсън ще участва на планираната за понеделник среща на
външните министри.
Френският външен министър ЖанМарк Аро също отказа да участва “поради причини от дневния ред”, каза
пред АФП френски източник. Вместо
от министрите си, Великобритания и
Франция ще бъдат представени от
техните посланици в ЕС.
Студеното отношение на Тръмп
към Европа и обвиненията срещу него
в сексизъм и расизъм по време на
кампанията са причина за нервност в
целия блок, занимаващ се с миграционната криза, намиращата се в застой
икономика и възраждащата се Русия
на източната му граница.

Снимкa БГНЕС

Говорител на Партията на независимостта на Великобритания (ЮКИП)
каза, че временният водач на партията се е видял с Тръмп в “Тръмп тауър”
в Ню Йорк. По думите на говорителката на Тръмп Келиан Конуей срещата е
била “много продуктивна”.
От “Даунинг стрийт”10 коментираха, че Фараж “няма роля” във връзките
на британското правителство с бъдещата американска администрация.
След срещата си с Тръмп Фараж
заяви: “Беше голяма чест да бъда заедно с Доналд Тръмп. Той беше спокоен и пълен с добри идеи. Убеден съм,
че той ще бъде добър президент. Неговата подкрепа за отношенията САЩВеликобритания е много силна. Това е
човекът, с когото ние можем да вършим
работа”.
По-рано Фараж каза пред американски медии, че екипът на Тереза Мей
е бил “доста груб” по отношение на
Тръмп. “Тръмп е англофил, той разбира и признава това, което нашите две
велики нации са направили заедно
помежду си,” каза той пред Fox News.
Според говорител на британския
премиер Тереза Мей планира да посети Тръмп през първите три месеца
на идната година след встъпването му
в длъжност.

Франция скърби година след кървавите атентати в Париж

Джон Кери няма да се откаже от
подписването на Парижкото
споразумение за климата
Американският държавен секретар
Джон Кери обеща да продължи усилията си за реализацията на Парижкото споразумение за климата до
деня, в който президентът Барак Обама напусне поста си на 20 януари. В
изявление в Нова Зеландия Кери заяви, че неговата администрация ще
направи всичко възможно, за да
изпълни своята отговорност към бъдещите поколения, предаде АФП.
Кери отдавна подкрепя мерките срещу глобалното затопляне, но сега наследството му е под заплаха. По време
на кампанията си новоизбраният президент Доналд Тръмп определи климатичните промени като “измислица” и заяви,

шенията си със САЩ”, каза Пикраменос в интервю по телефона.
“От двете страни на Атлантика
ние сме изправени пред задачата
да гарантираме, че нашите политически институции и икономически
политики са отговорни към нашите
народи, много от които смятат, че са
били наранени от глобализацията и
търговията”, каза Обама в интервюто си за “Катимерини”.
Междувременно сп. “Шпигел” съобщи, че НАТО ще отложи планираната
за началото на следващата година
среща на върха заради избирането на
Доналд Тръмп за президент на САЩ.
Според немското издание от Алианса
се опасяват, че Тръмп може да пренебрегне събитието, ако то се проведе
скоро след встъпването му в длъжност
през януари. Затова ще бъде дадено
повече време, в което републиканецът
да формира позицията си към НАТО.
А външните министри на Великобритания и Франция вчера не присъстваха на разговорите с техните колеги от ЕС, на които се обсъждаше изненадващата победа на Тръмп и признаците за разногласия за това как ще се
работи с новия стопанин на Белия дом.
Върховният представител на ЕС по

че ще “отпише” Америка от участието й
в значимата сделка. Кери обаче подчерта с надежда, че не винаги това,
което се казва по време на предизборната кампания, отговаря на това, което
действително се прави в управлението.
Споразумението, прието на конференция в Париж през декември миналата година, има за цел да ограничи
повишаването на средната температура на Земята с доста под 2 градуса
по Целзий в сравнение с прединдустриалната епоха. Сред ратифициралите споразумението държави са големи замърсители като Съединените
щати, Китай, Индия, както и Европейският съюз.

Белгия предупреди за възможен
прилив на ислямисти към Европа
Победата срещу
терористичната организация “Ислямска
държава” в Сирия
може да предизвика
завръщането в Европа
на между 3000 и 5000
джихадисти, имащи
гражданство на страни от ЕС. Това заяви
вътрешният министър
на Белгия Ян Ямбон в
телевизионно изказване по повод годишнината от тежките нападения в Париж от 13
ноември 2015 г. “Към
дадения момент в
Белгия от Сирия са се
върнали 117 човека.

Около половината от
тях са задържани.
Останалите се намират
под наблюдението на
полицията”, съобщи
той. По негови думи в
Сирия има още около
200 белгийски граждани и през последната година натам са се
отправили още няколкостотин.
“Ислямска държава”
се намира под силен
военен натиск, в
частност в Мосул в
Ирак и в Рака в
Сирия. При тези
условия са възможни
два сценария – ИД

може да остави
своите европейски
бойци за продължаване на военната съпротива в Ирак и Сирия,
а може да ги отправи
към Европа”, посочи
той. “Ние трябва да
сме готови, че ще се
върнат не само около
200 белгийци, но и
още от 3000 до 5000
граждани на други
европейски държави.
Всички разузнавателни служби трябва да
са готови за тази
вълна и да обменят
информация”, подчерта Ямбон.
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ХОРАТА, КОИТО СЕ НАДЯВАТ
ДА ВЪРНАТ ВЕЛИЧИЕТО НА АМЕРИКА

П

Прието е да се смята, че Доналд Тръмп е
чужд човек, който няма отношение към политическия елит. А това означава, че ще му бъде
трудно да направи силна администрация, която
да е напълно лоялна към него. Мениджърът на
предизборната кампания на Доналд Тръмп
съобщи тези дни, че началникът на кабинета
ще бъде обявен “всеки момент”. Вероятно това
ще стане в следващите няколко дни, предаде
Ей Би Си Нюз.
В кратък разговор с репортери в лобито на
“Тръмп тауър”, където е щабът на Тръмп, Келиън Конуей каза, че в момента екипът й има

“няколко човека предвид, но решението ще
бъде взето изцяло от Тръмп”. Тя издаде, че един
от спряганите за поста кандидати е председателят на Националния комитет на републиканците Рейнс Прибус. Той сам е изявил интерес и
желание да го заеме.
Естествено, постовете на секретарите ще са
предмет на кулоарни пазарлъци с ръководството на Републиканската партия. Но новоизбраният президент има много по-малък избор на
кадри, отколкото който и да било от предшествениците му. Ето защо е още по-интересно да
се види кой помогна за победата на Тръмп.

Майк Пенс
Вторият човек в държавата при президента Доналд
Тръмп ще е най-близкият му
съратник вицепрезидентът
Майк Пенс, който за разлика от Тръмп има богат политически опит. Дълги години
той е бил конгресмен от
щата Индиана, а от 2013
година е заемал длъжността губернатор. Той е известен като твърд консерватор,
привърженик на дясното
движение “Чаената партия”
и противник на абортите.
Според политическия рейтинг “FiveThirtyEight” Пенс
може да стане “най-консервативният вицепрезидент
през последните 40 години”.

Генерал-лейтенант
Майкъл Флин
Бившият ръководител на военното разузнаване на
САЩ ген.-лейтенант в оставка Флин е един от найвидните високопоставени военни, подкрепящи Доналд
Тръмп. Той дори бе сред потенциалните кандидат
вицепрезиденти, но по-късно Тръмп се спря на кандидатурата на Пенс, като направи Флин съветник. Според медиите Флин е влязъл в конфликт с ръководството на Пентагона заради положението в Близкия
изток. Генералът смятал, че САЩ трябва да станат
съюзник на Башар Асад в битката с ислямистките
групировки в Сирия. Флин е за укрепване на връзките
с Русия и вероятно е главното свързващо звено на
Тръмп с Владимир Путин. В интервю за в. “Вашингтон
пост” той призна, че е получил хонорар за това, че е
отишъл до Москва и е произнесъл реч на сбирка на
телевизия “Раша тудей” през 2015 година, където е
седял на една маса с Владимир Путин.

Рудолф Джулиани
Харизматичният бивш кмет на Ню Йорк Руди Джулиани
на поста си успешно се бори с престъпността, а след
атентатите на 11 септември 2001 година прояви найдобрите си професионални и човешки качества при
организирането на помощта за пострадалите. Политическата си кариера той започва като помощник заместник
прокурор при администрацията на Роналд Рейгън. През
2008 година Джулиани се опита да участва в президентската надпревара, но кампанията се провали с гръм и
трясък. Сега телевизия Ен Би Си нюз, позовавайки се
на свои източници, твърди, че Джулиани може да претендира за длъжността генерален прокурор в администрацията на Тръмп. Кандидатурата му обаче е спорна:
като кмет той беше обвиняван в корупция, а през октомври 2016 година твърденията му за връзки с ФБР,
благодарение на които Тръмп бил получил секретна
информация, провокира скандал в спецслужбите.
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ИНАДЕСЕТТЕ
ИЯТЕЛИ НА ТРЪМП

ей, Стивън Банън, Рейнс Прибус

ама политически консултанти и председател на Републиканския национален комитет са на
рактика реалните създатели на неочакваната и повече от убедителната победа на Тръмп на
зидентските избори. Със сигурност новият лидер на САЩ няма да ги остави без внимание.

Бен Карсън

Джеф Сешънс

Съперникът на Тръмп, по-късно подкрепил кандидатурата
му, е един от най-известните неврохирурзи. Той е афроамериканец. С избрания президент си приличат по на практика
пълната липса на връзки с политическия елит и високата
медийност. Карсън е един от най-последователните
привърженици на забраната на абортите. Той също така
няколко пъти се изказвал по темата за климатичните промени, твърдейки, че ролята на човешката дейност няма нищо
общо с този процес. Голям е шансът той да заеме поста
министър на здравеопазването и социалното осигуряване.

Сешънс е още един известен консерватор, обсъждан като евентуален
вицепрезидент. Той е бивш прокурор,
а днес сенатор от Алабама. В своята
първа реч като избран президент
Тръмп особено подчерта, че Сешънс
е много уважаван във Вашингтон, защото “по-умни няма”. Сенаторът един
от първите подкрепи бъдещия президент и бе негов съветник по въпросите
на миграционната политика и националната сигурност. Сега фамилията
Сешънс най-често я свързват с евентуално назначаване начело на министерството на отбраната. Проблемът е,
че най-авторитетният човек в обкръжението на Тръмп, свързван с въоръжените сили, Майкъл Флин по закон
засега не може да заеме тази
длъжност без одобрението на сената.

Нют Гингрич

Влиятелен консерватор, един
от архитектите на “Републиканската революция” през 90-те, предложил Договор с Америка - програмата, позволила на Републиканската партия за пръв път от 40
години да получи мнозинство в
конгреса. Онази победа го направи председател на камарата на
представителите. По време на неотдавнашните праймериз вече
пенсионираният и действащ като
консултант Гингрич разработваше
аналогична програма от реформи
за конкурента на Тръмп Пол
Райън, но след победата на милиардера премина под неговите знамена и дори бе разглеждан като
кандидат за вицепрезидент. Авторитетът и политическата тежест на
Гингрич са такива, че той може да
претендира за най-значимите
длъжности в бъдещата администрация, в това число и за поста
държавен секретар. Навремето
Доналд Ръмсфлед активно се е
съветвал с него по въпросите на
външнополитическата стратегия.

Стивън
Мнучин
Бившият топ мениджър на
банката “Голдман Сакс”
може да оглави финансовото министерство. Това
Доналд Тръмп го обяви
още през юли. Въпреки че
по-рано Мнучин бе сред
финансовите донори на
Хилъри Клинтън, през тази
година той се присъедини
към кампанията на Тръмп,
където се занимаваше с
даренията. Според данни
на американските медии
към ноември тази година
Мнучин е събрал за
кампанията от 500 до 600
милиона долара.

Крис Кристи
Губернаторът на съседния с Ню Йорк щат Ню Джърси също е
член от “отбора на Тръмп”. Той е издигал кандидатурата си на
републиканските праймериз, но напуска дистанцията заради
ниския си рейтинг и започва активно да агитира за Тръмп. Кристи
има юридическо образование, постът губернатор на Ню Джърси
той заема от 2010 година. С името на Кристи се свързват редица
доста противоречиви дела в щата. По време на неговото губернаторство петролната компания “ExxonMobil” изплаща на щата
225 милиона долара - едва 3% от глобата, която искаха юристите
за замърсяването на околната среда. Кристи също така беше
против легализирането на еднополовите бракове в неговия щат,
но съдът отклони ветото му. Решението да подкрепи Тръмп му
струваше скъпо на Кристи: рейтингите му паднаха сериозно, а
няколко влиятелни издания го призоваха да подаде оставка. Порано Тръмп е предлагал на Кристи да оглави преходната администрация на САЩ, но сега не е много ясно дали губернаторът
ще получи някакъв значим пост в администрацията.

(По материали от
чуждия печат)

Бонус: Стивън Сегал
Звездата от екшъните
през 1990-те Стивън Сегал,
неотдавна получил руско
гражданство, не може да
бъде определен като член
на екипа на Тръмп. Актьорът
обаче активно подкрепяше
кандидатурата по време на
кампанията. Те се познават,
освен това имат общи приятели: шерифа от Аризона
Джо Апайо, известен борец
с нелегалната имиграция и
доверено лице на Тръмп по
време на изборите. Руският
паспорт и личното познанство на Сегал с Владимир
Путин могат да бъдат полезни на Тръмп при дипломатически совалки.

g
www.duma.b

ÃËÎÁÓÑ

14
ПОНЕДЕЛНИК 14 НОЕМВРИ 2016

Трамп-парам-парам-па
На американските избори Русия заложи на верния кандидат.
Голям въпрос обаче е дали ще осребри това

Георги
ГЕОРГИЕВ

Т

„Тази вечер най-големият
неудачник в света е Украйна.”
Това написа в нощта на американските избори в туитър
бившият посланик на САЩ в
Русия Майкъл Макфол и добави: “Единствената й надежда е да се заеме сериозно с
реформите и да се надява на
подкрепата на Европа.” А на
следващия ден някои хора в
Киев започнаха утрото си с
триене на записите, направени от тях във Фейсбук за Доналд Тръмп. Най-пръв от
всички беше вътрешният министър Арсен Аваков, който
изтри запис от юли, в който
покрай всичко друго има
следните редове: “Безсрамното заявление на кандидатпрезидента Тръмп за възможното признаване на Крим за
руски е диагноза на опасен
маргинал... Не може маргинал, подкрепящ диктатурата
на Путин, да бъде гарант на
демократичните свободи в
САЩ и света”. По повод на
този и други подобни случаи
в Украйна бързо се роди
следният анекдот: “Украинските оптимисти трият записите си за Тръмп. Украинските
песимисти трият цели акаунти. Украинските реалисти редят плочки в Москва.”
Действително, огромна
част от украинската политическа класа съвършено открито заложи на Хилъри Клинтън
в предизборната надпревара
в САЩ и съответно подложи
на пълно обругаване Доналд
Тръмп заради някои негови
изказвания за Русия, президента Путин и принадлежността на полуостров Крим. Впрочем Тръмп не е казвал, че ще
признае Крим за руски. Той
каза, че ще разгледа въпроса, но и че “жителите на Крим
сами избраха Русия”. Друго
дразнещо сегашната власт в
Киев изказване на Тръмп бе:
“Не ми харесва какво се случва в Украйна. Но Европа е
много по-засегната от този
проблем, отколкото ние. И тя
трябва да поеме лидерската
роля”. Е, как да не го намразиш в червата, особено ако
си сигурен, че той няма да
спечели. Сега обаче нещата
за “свидомите патриоти” рязко се усложниха. И за това има
и други причини. Знае ли
Доналд Тръмп нещо за Украйна? И още как. До средата на
август ръководител на предизборния му щаб беше Пол
Манофорт - бивш съветник на
бившия украински президент
Виктор Янукович. Манофорт
беше принуден да подаде
оставка от щаба на Тръмп,
след като американски медии
с податката на украинските
специални служби заявиха, че
той е гушнал 12,7 млн. долара от “черната каса” на разпуснатата вече Партия на
регионите. Манофорт, разбира се, отрича, но за доброто
на кампанията на Тръмп напусна формално щаба му.
Реално, казват, той бил
“мозъкът” на победния поход

на милиардера към Белия
дом. Сега обаче след победата на Тръмп депутатът от Блока на Порошенко Иван Винник обвини друг депутат от
управляващата партия Сергей
Лешченко, че е изфабрикувал
делото срещу Манофорт с цел
да навреди на Тръмп и така в
момента вреди на интересите
на Украйна да си осигури
добри връзки с новия стопанин на Белия дом. Каква ирония. Сега излиза, че украинските власти са работили директно срещу новия президент на САЩ, държавата на
която се молят като на Бог.
Но каквото си направиш сам,
никой друг не може да ти го
направи.
Така или иначе в момента
т.нар. експертна общност в
Украйна, която всъщност е
машина за пропаганда, се
намира в пълна фрустрация
след изборната победа на
Тръмп. Тези хора действител-
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Лидерът на руската ЛДПР Владимир Жириновски празнува победата на Тръмп

МНЕНИЕ

Защо сме членове на НАТО?
Лидерските качества на Доналд Тръмп не предизвикват у
мен опасения. Безпокоят ме неговите съветници, които далеч
не са най-добрите - Нют Гингрич, Рудолф Джулиани - това са
все фанатични консерватори милитаристи. Надявам се, че той
няма да ги слуша по въпросите на външната политика. Тръмп
е прав, че на американците им омръзнаха войните. Ние определено не трябва да се стремим към свалянето на Башар
Асад от власт - последният арабски лидер, който води борба
срещу джихадистите. Останалите бяха отстранени от САЩ, за
да се дестабилизира ситуацията в региона. На империите е
свойствено такова поведение. Надявам се, че САЩ ще предприемат някакви стъпки по отношение на НАТО. Защо сме членове на Алианса? Не за да
защитаваме Европа, а за да я окупираме. Никой освен САЩ не заплашва Европа. Дори да
вярвате в изначалната цел на НАТО, то тя отдавна е забравена. Студената война свърши.
Ние трябва да излезем от НАТО. Да спрем да го финансираме. Да върнем военните ни у дома
и да се съсредоточим върху вътрешните работи на страната.
Президентът на Института „Людвиг фон Мизес” ЛЮ РОКУЕЛ пред РТ

Л

но трудно си представят оцеляването на териториалнополитическото образувание,
наречено Украйна без егидата на САЩ, а и финансовото
им благополучие пряко е
свързано с грантовете от американските НПО-та. Впрочем
един от тези “експерти” - политологът Вадим Карасев,
който е и един от редките
украински гости по руските
телевизии, коментира в ефира на тв канала “112”, че последните събития показват, че
САЩ губят статута си на световен жандарм и хегемон.
Според Карасев референдумът в Холандия, който
отхвърли асоциацията на Украйна с ЕС, “Брекзит”, изборът
на Тръмп, напсувалият Обама
филипински президент Дутерте, поведението на Ердоган,
дори резултатите от първите
турове на изборите за президент в България и Молдова
показвали, че е дошъл краят
на американоцентричния свят.
На другия край на Европа
френският социолог Матю
Бок-Коте допълва пред “Фигаро” по-глобално казаното от
украинския си колега: “Един
свят изглежда, че умира, друг
изглежда, че се ражда... От
победата на “Брекзит” до революцията на Тръмп, като се
мине през европейските популистки движения, изглежда,
че през последните години се
зароди един и същи бунт срещу глобализацията...”
Сега много се говори как
ще се развият руско-американските отношения. Това бе-

зусловно е ключов въпрос за
самата Русия, за нас българите, за Европа. Но дали е ключов за новия американски
президент? Не знаем това.
Видният руски учен международник Сергей Караганов казва, че в предизборните си
речи Тръмп много е говорил
за Русия, но той няма сериозни планове по отношение на
Москва. Освен това, добавя
Караганов: “Трябва да сме
наясно, че значителна част от
американския елит, основно
либералната част, откровено
мрази Русия”. Тръмп може и
да няма планове или поне не
ги знаем, но вече знаем, че
той няма да започне Трета
световна война заради Сирия.
Хилъри Клинтън открито говореше, и неведнъж, че ще
въведе зона, забранена за
полети над Сирия. Това категорично означаваше военен
сблъсък с Русия, който много
вероятно щеше да прерасне
в нещо ужасно. Казват, че
Клинтън разправяла, че руснаците блъфират и ще си седнат на задниците при първите
американски самолети над
летищата им в Сирия. Това е
пълна глупост, която направо
граничи със суицид за САЩ,
но при ядрената война го отнасят всички. Идването на
власт на Тръмп е чудесна
новина, защото той е против
тези планове и поне засега
ще спре откритото нагнетяване на предвоенни настроения.
Оттам нататък всичко е пълна
мъгла. Или почти пълна.
Според “Нюзуик” още от

2007 г. Тръмп страда от “путинизъм”. Тогава той дал първата си ласкава оценка за руския лидер. Главният съветник
на Тръмп по външната политика Картър Пейдж пък има
отдавна сериозни бизнес контакти с Русия, през юли той
напусна временно кампанията, за да изнася лекции в
Москва, в които хвалел руската външна политика. А съветникът по връзките с обществеността Майкъл Капуто се занимавал преди време с лъскането на имиджа на Путин зад
граница, пише пак “Нюзуик”.
Очертава се интересна картинка, към която може да добавим взаимните реверанси, които си направиха кандидатът
за президент на САЩ и руския лидер през последните
месеци. И още нещо. Русия
беше практически единствената държава, която чрез медии, коментатори, политици
открито подкрепяше Тръмп
напук на световния мейнстрийм. Излезе, че руснаците
за разлика от всички други
заложиха на правилния кон.
Само те май го направиха.
Ще бъде грешка обаче да
смятаме, че ще видим кардинален поврат в политиката на
САЩ спрямо Русия. В САЩ
президентът не може да управлява еднолично и е ограничен от законодателната
власт много силно, а в Сената
и Конгреса, много меко казано, не се забелязват проруски настроения. Но въпреки
това промяна ще има. Известният наблюдател на полити-

ческите процеси между Русия
и Европа германецът Александър Рар вече прогнозира
пред руската преса, че много
неща ще се променят за ЕС,
който, напомня Рар, не е самостоятелна организация.
Според него основната драма между ЕС и САЩ ще се
разиграе около финансирането на НАТО. Тръмп и поддръжниците му искат европейските държави да си поемат
сами финансирането. Ако
само това се реализира на
100%, то за пръв път в историята военен блок ще изчезне заради финансов банкрут
на членовете му.
В превод от английски
Тръмп означава коз. Кой обаче държи картите? Зад Тръмп,
убедително разправят сега
редица анализатори, стоят
тази част от американския
бизнес, която е заета с производството, обикновените
работници, селяните, консервативната част от обществото, белите, вярващите християни. Хора, които смятат, че
досегашният вид на системата ги е мачкал. Те се оказаха
прекалено много, за да го
докарат на власт, и прекалено много, за да фиксираме
дълбоко и географски очертано разделение на американското общество. Как ще
бъде изигран козът Тръмп и
дали противниците му няма
да го надцакат още в самото
начало на управлението му?
На 9 ноември, след заявлението за Украйна, бившият
посланик на САЩ в Русия
Майкъл Макфол написа и още
нещо в туитър: “Путин се намеси в нашите избори и преуспя. Браво”. После изтри записа, но, както се казва,
скрийншотовете не горят.
Американците сами привнесоха Путин в своята предизборна кампания, сами се зомбираха, че той влияе върху
изборите им, и сами се насадиха на пачи яйца. За руснаците остана само да напишат
финалните акорди на неочакваната драма. След като стана ясно, че Тръмп печели,
руското министерство на културата пусна в инстаграм късо
видео от съветското анимационно филмче “Вини Пух”, т.е.
“Мечо Пух”. В него тумбестото
меченце подскача по пътя и
тананика: “Трамп-парам-парам-па”. Прелестно.
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Като силен аргумент да се признае правото на
Турция да не допусне кюрдска автономия Ердоган
представи несанкционираното навлизане на
тежковъоръжени армейски части в Северна Сирия

Накъде отива...
От стр. 9

Турски военни части също са там,
независимо че правителството на Ирак
многократно изрази становище за незабавното им оттегляне и дори заплаши с
възможност за избухване на регионална война в тази връзка.
Последваха нелицеприятни изказвания на турски политици по отношение
на иракския премиер Хайдер ал Абади
и това за пореден път постави въпроса
“всичко ли е в ръцете на Ердоган” и

Т

„всесилен ли е Ердоган”?
Да, той не е чирак или калфа в политиката. 14 години на власт в страна като
Турция са опит, който дава увереност и
знания как да се лавира в сложните международни отношения, как да се приласкават избирателите или как да се организират избори. Информациите, че Анкара е започнала преговори за подписването на споразумение за свободна
търговия с историческия съюзник Великобритания (винаги заставала зад турските каузи в минали събития), която
след “Брекзит”-а търси своя собствен път
към развитие в променящия се свят, са
ново доказателство как се отстояват национални интереси в несигурна обстановка при неясни перспективи за световния ред. Но са и сигнал, че няма нищо
случайно в протичащите напоследък политически процеси по света. Спомнете
си как президентът Тръмп бе в Шотландия по време на очакване на “Брекзит”а, какво каза тогава, как и защо спечели невероятната битка за Белия дом и
какви идеи сподели с поддръжниците
си, докато медии и социологически агенции величаеха Хилъри Клинтън. Сега
Ердоган ще подписва споразумение с
широк обхват с Кралството, “колкото
този на споразумението за митнически
съюз между Турция и ЕС”. Разединеният
ЕС няма единно становище не само по
споразумението с Турция за бежанците,
не само за визите, но и за самото членство на Анкара в ЕС. Не е само външният министър на Австрия, Курц, който убедено посочва, че Турция не е готова за
такова членство и споразумението няма
бъдеще. “Трябва да се търсят други пътища за изход от кризата”, допълва Курц,
който дава и конкретика на вижданията
си. Звучи логично Ердоган при тези обстоятелства да се обръща към Лондон,
но този път без унизителни за него извинения, които трябваше да преглътне,
за да нормализира отношенията с Русия. Защото отношенията му със стратегическия съюзник САЩ зациклиха в
един момент, и то най-вече по отношение на събитията в Близкия изток, ролята на кюрдите там и явното споразумение Москва и Вашингтон сами да реша-

ват съдбата на региона, като съгласуват
действия. Каквото и друго да се говори.
Това винаги става за сметка на малките
играчи. И без значение е дали Сирия
ще се федерализира, разпадне на части или Асад ще го има за още дълъг
период. С амбициите за регионален играч, Анкара няма как да се примири с
отрежданата й роля.

И тук започват дилемите
Защото с Русия се споразумяват за
енергийни проекти и възстановяване на
отношения, но тези дни Министерството
на земеделието в Москва настоява забраната за внос на турски домати да се
удължи с още 3 години. Едва ли става
дума само за притеснения относно вредни вещества в отглежданите поне по 2
реколти на година домати в Турция.
Същите заливат и нашия пазар, но никой не се интересува какво консумираме всъщност. А доматите са традиционно основно перо в износа на селскостопански продукти от Турция. Още повече,
че турската икономика през последните
2 години не може да се похвали с постижения. Не само турската лира пада, инфлацията е 8%, безработицата бележи
ръст, цените растат, БВП е 3% (2015 г.
4%), туризмът е в упадък, което тревожи
управляващите, но повече турските
граждани. Това като капак на страховете им от терор и насилия след опита за
преврат. Част от тези граждани на 10
ноември отбелязаха 78 години от
смъртта на Ататюрк по начин, който
може да се приеме като противовес на
водената от Ердоган политика за принизяване историческата роля на “бащата на нацията” за изграждане на модерна Турция. Не може да има двама велики лидери в Турция. Отдавна портретите
на Ататюрк са свалени от магазини,
ресторанти, обществени места, а сега в
Измир гражданите на хилядно шествие
са ги носели с покрити с черни чаршафи глави. Известно е, че Измир е крепост на кемализма и там винаги гласуват в полза на опозиционната НРП, кемалисти, при всеки избор. Покритите
глави може и да са от страх, защото
събитията във връзка с отбелязване на
годишнината от кончината на Ататюрк
са били официално отменени в Анкара
поради опасения за сигурността. Което
не е попречило и там хиляди да поднесат цветя на паметника му. Няма спор,
че това са предимно светски настроените турци.
В крайна сметка е видно, че събитията, които напоследък се случват в Турция, са в пряка връзка с изявите й и
извън границите, но са и доказателство,
че Ердоган няма и не може да бъде
променен. Той си има своята политиче-

ска програма, следва я последователно
и тя винаги е насочена в личен план, за
оцеляване и реализация като президент
с разширени правомощия. Той е убеден, че промяната на конституцията с
цел въвеждане на президентска система в страната “ще ускори прогреса на
Турция”. Всъщност каквото и да се коментира на Запад, Ердоган едва ли е
проводник на налудничави идеи, например за пълна ислямизация на страната
или пълно унищожение на малцинства
като кюрдите (15-20 млн. в страната). Да,
Турция стъпка по стъпка се ислямизира,
но за него религията е само средство да
държи консервативните маси в подчинение, да го следват, особено по време
на избори, и да спазват онези правила,
които няма да им позволят друг кръгозор и стремежи. Затова има промени и
в образователната система, а учителите
са сред най-често уволняваните служители. Да се пеят приспивни песни не за
да пораснат децата, а за да се изправят,
т.е. старите идеи за османското величие
сега могат да служат за обединение и
мисли в друга посока, а не например за
високите цени.
В същото време кюрдите са приемливи само ако не настояват за права,
независимост или автономия. С тънки
политически сметки Ердоган постигна
поставени цели. Първо унищожи армията и висшите й офицери, стожери на
кемализма, светското начало и коректив на всяка власт. После започна мирен процес с кюрдите, защото му бяха
необходими гласовете им по време на
предстоящи избори, и то за да спечели
срещу НРП и националистите. По традиция кюрдите гласуваха предимно за
опозиционната НРП или малки леви
партии. Когато обаче те влязоха в Меджлиса чрез прокюрдската ДПН (със
съпредседател “турския Обама”, Демирташ) и станаха заплаха за едноличната
му власт поради искания за повече демокрация и права, той смени подхода и
се започна

гражданската война
в Югоизточна Турция
срещу ПКК. ДПН и лидерът й Демирташ
не си позволиха категорично да се дистанцират от ПКК, или поне в това ги
обвинява Ердоган. Все пак те всички са
кюрди и мечтите им са едни и същи.
Пътищата за постигането им определено са различни. Междувременно се случи онзи “Дар от Аллах” (според Ердоган), опитът за преврат, който му позволи да си разчисти сметките с противници, включително с бившия съюзник, проповедника Фетулах Гюлен, и неговото
движение “Хизмет”, наричани вече
ФЕТО. Неотдавна забраниха, уж времен-

но, интернет, т.е. дадени социални мрежи, арестуваха журналисти (опозиционният лидер Калъчдароолу казва, че са
142-ма), отнеха първо имунитета на 130
депутати, а после арестуваха 11 от тях,
които са от прокюрдската ДПН, включително двамата съпредседатели, и ги
обвиниха в тероризъм, подкопаване на
основите на държавата и разпространение на терористична пропаганда. Ердоган открито обвинява ДПН в действия за
злепоставяне на Турция в международен план и така да има възможността да
даде гласност на идеите си. В допълнение той е убеден, че ще подпише връщане на смъртното наказание, ако Меджлисът го предложи. Всички лидери на
Запад реагираха с “притеснителни действия” (Меркел), “силно безпокойство”
(Ренц), “дълбоко безпокойство” (Държавен департамент), “недопускане на Турция в ЕС” (Кати Пери, отговаряща в ЕК
за Турция), “Анкара да каже какво иска”
(комисар Хан) и т.н.
И сега какво? Накъде отива Турция? Рекет над ЕС с цел чрез контрол
на миграционните потоци да се признае
правото да се разпорежда в Северна
Сирия, т.е. да няма кюрдска автономия,
а зона за сигурност, което трябвало да
намали потока на бежанците към Европа. Отричане на Лозанския договор
(1923 г.) като ощетяващ, за да вдъхне
енергия на смиреното и уплашено турско общество, което е закърмено по
принцип с великодържавни идеи. Из
страната циркулират карти на Велика
Турция, а министри говорят, че “границите на страната трябва да се изместят
малко навън”, което навежда на мисли,
че става въпрос за анексиране на земи
от съседи. В цялата суматоха става дума
и за Кърджали. По-скоро обаче иде реч
за разширяване на правомощия, а не за
разширение на граници, което няма как
да се получи без световна война. Един
вид реторика с цел вътрешни сметки и
обединение на нацията зад подобни
“претоплени манджи”, обосновани от
проф. Давутоглу в неговата “Стратегическа дълбочина” и получили названието
“неоосмански възгледи”. На това му се
казва национална кауза и стратегически политики! Зад тях обикновено стоят и
националистите, а техният лидер Бахчели си остава единственият съюзник на
управляващата ПСР за промяна на конституцията и битката с ПКК. Турция се
управлява чрез решения на правителството, а то е на пряко подчинение на
президента. “Наричат ме диктатор, не
ми пука”, казва Ердоган, и още “влиза
ми от едното ухо и излиза през другото”.
“Ние твърдо влизаме в Сирия и заедно
със свободната сирийска армия, обучена у нас, ще участваме в битките срещу
ИД”, твърди Ердоган. Очевидно е, че не
е само срещу ИД. Той е срещу Асад, но
зад Асад продължават да стоят 60-70%
от сирийците, и то светски настроените.
Позицията е изчаквателна, и то найвече, за да се установи какво ще се
разберат Путин и Тръмп. Но определено Ердоган не си губи времето, следва
целите си. Тези дни на изложение в
Истанбул бе представен за първи път
турски танк, наречен “Алтай”, собствено
производство във фирми на Коч, за който се казва, че ще конкурира успешно
използваните до момента подобни западни съоръжения. Твърди се, че има
готовност за производство на 250 такива танкове. Защо ли?

Къде се нареждаме ние?
Както обикновено, за нас остава да
определим какво ни устройва, и ако
може, бързо да преодолеем съществуващото сред българите чувство за зависимост на управляващите от Ердоган.
Както и за наличие на намеса във
вътрешните ни дела. Устройва ли ни
“приятелството” между Русия и Турция?
Ще съумеем ли да правим балансирана
политика не като има различни изказвания на различните институции, а като
се определи национална позиция, която
защитава интересите ни, и тя да се отстоява от всички при всеки повод? Само
единение на нацията ли е необходимо?
Не, и у нас е необходима промяна като
тази в САЩ, която да ни гарантира национално достойнство, друг път за отстояване на интереси и ако може помалко “сателитен синдром”. Има шанс,
защото големите вече са заети със своите дела и трябва да се използва моментът на глътката въздух. “Който го
може”, както се казва.
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В сянката на лъжите,
дезинформацията и хаоса
Войната срещу „Ислямска държава” продължава

Алберт
АВРАМОВ

уманитарната криза
в Алепо отдавна
вече достигна критичната си точка, а
населението на града е заложник на разнородна
маса ислямисти. И ако някой
случайно не попадне под куршумите или снарядите, е обречен да се бори за оцеляване в
условията на непрекъснати
драматични сривове от чисто
битово естество. А зимата е
пред прага си и близо 200 хиляди мирни жители очевидно
няма да я преживеят, ако опитите от страна правителството
и дипломатическата активност
на Русия за пореден път се провалят.
Военните действия в тази
злощастна сирийска провинция
заприличаха на позиционна
война, независимо от изявленията на командването на сирийската армия, че в скоро време
ще унищожат джихадистите,
окупирали източната част на
едноименния град, в които не
само държат позиции, но показват и потенциал за контраатаки, окопавайки се в довчера
загубени позиции. Очевидно е,
че Дамаск и съюзниците му към
този момент не са в състояние
да осъществят никакъв прелом
във военните действия. На практика населението на града се
превърна в заложник на ислямските групировки, сред които с
особена агресия се откроява
групировката “Джебхат Фатх
аш-Шам” (бивша “Джебхат алНусра”), която открито се вля в
първите редици на така наречените “умерени” ислямисти.
В крайна сметка ситуацията, свързана с бойните действия в Алепо, е достатъчно проста - докато границата на провинция Идлиб с Турция остава
добре смазано трасе за трансфер на терористи и оръжие с
подкрепата от Турция и монархиите в Персийския залив, правителствените войски не само
няма да могат да отблъснат ислямистите, а по-скоро “Джебхад” поне още известно време
ще диктува ситуацията в източната част на града.
На практика провинция Идлиб е изцяло под контрола на
“Джебхад”, каналите за доставки работят отлично, оттук минава потокът от нови свежи бойни
сили, присъединяващи се към
джихадистите, тук са и каналите да доставка на пратките с
оръжие и военна техника. А
това само показва, че развитието на ситуацията в Алепо зависи много и от Турция, чиято
военна машина и спецслужби
оказват голяма техническа подкрепа на групировките, предимно оборудване с нетипичните
досега тежки оръжия за водене
на боеве в градски условия автоматични зенитни оръдия,
гаубици, реактивни системи за
залпов огън, миномети, както и
засилено проникване на джихадисти. Пряк пример за това е

Х

сътрудничеството на турските
спецслужби с опозиционната
групировка “Нур ад-Дин-аз-Занки”, проправила пътя на турската армия към град Ал Баб по
време на операцията “Щитът на
Ефрат” и които на практика
показаха, че военното присъствие на Анкара в боевете за
Алепо е напълно реално. В
същото време само за два дни
(5 и 6 ноември) според официални западни анализатори ислямистите са загубили повече
от 160 души, а редиците им
моментално са били попълнени с нови “муджахидини”.

Хаосът в
информационната
война
Всъщност за момента няма
никакви приблизителни данни
и яснота колко са все пак ислямистите в източните квартали
на града - нещо, за което съще-

хиляди - виждате ли, руснаците
“бомбардират” четвърт милион
мирни граждани, като при това
самите те неглижират хуманитарните инициативи на официална Москва за извеждане от
бойното поле на мирни жители
в паузите от военни действия. А
че те биват използвани и като
жив щит от ислямистите, услужливо се изплъзва от “хуманния”поглед на западните анализатори. Това, което обаче не
пропускат техните коментари и
нагнетява словесна истерия, е
помощта, “оказвана на Сирия”
за притискане на ислямистите
от руските крилати ракети, сипещи се уж по позициите на
терористите...
Преди близо месец започна
и сухопътната операция по освобождаването на третия по
големина иракски град Мосул
от главорезите на ИД, превзели го на практика без отпор от
страна на правителствените

американския президент Барак
Обама, направено преди близо
шест години, а именно, че той
ще се меси в ситуацията в Близкия изток, за да въведе ред по
американски сценарий. Е, разбира се - “с международна подкрепа”, но и все пак - доколко
“по молба” на иракското правителство?

В сянката на
двойните стандарти
Странно е все пак, че в пика
на информационните технологии и в изобилните възможности за комуникация на всички
нива - от политическите ръководства на западните държави,
през генералните им щабове и
разузнавания, а оттам като отчетливи команди към ангажираните в “играта” медии, сред
обикновените хора с особена
сила продължава да се нагнетява идеята и усещането, че
една от “коалициите”, участващи във войната в Сирия (разби-

Иракско семейство като по чудо се измъква от огнения ад след ударите
на международната коалиция срещу джихадистите от “Ислямска държава” в Мосул

ствена роля играят и западните
средства за масова информация, полагайки необходимите
усилия максимално да объркат
ситуацията. Близки до обективните оценки в средата на октомври даде специалният посланик на ООН за Сирия Стефан де Мистура, чиито думи
веднага бяха разкритикувани от
големи западни медии. Той посочи цифри, близки до данните
на руските военни - а именно,
наличието на 8-9 хиляди души
ислямски бойци, като поне хиляда от тях принадлежат на
“Джебхат”. Ройтерс веднага контрира - ислямистите са не повече от 200 души, а според някой
техни “информирани източници”
- по-скоро стотина. Любопитен
е и фактът, че “намаляването на
числеността” на ислямските
бойци в Алепо се съпровожда с
“повишаване” на броя на мирните жители на източните квартали на града, намиращи се под
обсада. Вече няколко месеца
европейските и американските
медии споменават цифрата 250

сили още през юни 2014, считащи го за своя столица на територията на Ирак и разпрострели контрола си върху територия с размерите на Великобритания. В рамките на последната
година контролираната от ИД
територия в Ирак се сви наполовина - загубиха ключови населени места, както и градовете Фалуджа, Тикрит, Кобани,
Рамади, Палмира.
В сухопътната операция
иракските военни задействаха
повече от 60 000 хиляди войници, в нея се включиха паравоенни формирования и местни
милиции - кюрдските “Пешмерга”, шиитските “Ал Хашд аш
Шааби”, въоръжени отряди от
сунитски племена, като операцията се подкрепя и от въздуха
от международна коалиция начело със САЩ, които твърдят,
че имат международна подкрепа и присъстват легитимно в
зоната на конфликта, всъщност
предпоставен и режисиран от
самите тях. Тук е важно да си
спомним едно изявление на

ра се, това са Москва и Дамаск),
е пряко заинтересувана от безогледното унищожаване на
цивилното население на страната, при това не само с бомби
и ракети, но и най вече с глад
и “нечувани” лишения. Едва ли
подобна информационна технология би учудила някого, особено след кръвопролитните години, последвали несъстоялата
се въпреки всичките усилия
“Арабска пролет”. По-важното,
главното в случая са лъжите,
натрапвани неспирно, често
почти истерично, за да се посочи отново и отново къде точно
се крие “Коренът на злото”...
Май не е нужно да си спомним
идеолога и създателя на този
“авангарден” прийом Йозеф
Гьобелс, намиращ широко
разбиране в съвременния западен свят, дори вече и в самата
Германия.
Наскоро иракската армия
съобщи, че Абу Бакр ал-Багдади, лидерът на ИД, е избягал от
Мосул смесен с тълпата от жители, напускащи града, за да

се предпази от авиоударите,
като преди това призова подопечните си в аудиозапис да
останат в града и да се бият,
без да щадят живота си. Въпреки, че вече многократно западните медии твърде шумно
твърдяха, цитирайки “свои източници”, че въпросният лидер
е бил ликвидиран. Паралелно с
това Ал Багдади не забрави да
заплаши и Турция, обещавайки, че страната ще се превърне
в “нова сфера на дейност” за
ИД. Странно, въпреки сериозната подкрепа и разбиране,
които той самият срещаше и
получаваше от Анкара, а джихадистите очевидно все още се
ползват от определен комфорт...
Та! Мосул е подложен на
бомбардировки и за разлика от
Алепо няма осигурени хуманитарни коридори за неговите
близо милион и половина жители, държани като заложници
от близо шест хиляди бойци на
ИД. В същото време, докато в
Алепо се допускат журналисти, в Мосул това така и не се
случва. Негативната информация за хода на събитията, предлагана предимно от американците, трудно може да бъде
проверена или потвърдена.
Според данни на Пентагона в
резултат от 24 отделни авиоудара в Сирия и Ирак за периода 20.11.2015-10.09.2016 са
загинали 64(???) мирни жители, които неизвестно по какъв
способ са били преброени. В
действителност иракската армия понася големи загуби, които (с някои изключения) не се
отбелязват, не само поради
многобройността на настъпващите сили, а и поради това, че
операцията за освобождението на Мосул откровено е забуксувала. Някои наблюдатели
съобщават, че само за три дни
иракската армия е загубила
около 300 военни и 50 единици тежка бойна техника. Дипломатически източник е съобщил на ТАСС, че само за две
седмици от началото на операцията са загинали и 16 американски военни.
На този фон интересен е и
фактът, че американците постоянно правят паралел между
военните си действия в момента с начина, по който воюваха в
Ирак, когато подкупиха на практика генералитета, при което
шест от общо осем иракски
корпуса сложиха оръжие и на
практика се предадоха без бой.
Освен това не трябва да забравяме, че военното ръководство
на ислямистите не е съставено
от лаици - в него са подбрани
24 души военнослужещи - 7 от
които са лежали в Гунтанамо,
останалите - по иракски затвори. И те ще се съпротивляват
яростно именно на иракските
сили, поради което превземането на Мосул очаквано може
да се превърне в един дълъг и
мъчителен процес, особено за
изтерзаните му жители.
А това, че войната в Близкия
изток против ИД ще продължи,
не е под съмнение, въпреки
постоянните уверения от страна на т.нар. международна коалиция. Може би донякъде са
основателни съмненията, че зад
забавянето на решителния
щурм срещу джихадистите се
крие трудно прикриваната вече
идея да се търсят нови географски дислокации за бойците на
халифата. Да не дава господ...
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Позиция на синдикалната федерация в МВР
индикалната федерация на служителите в
МВР (СФСМВР) с огромно възмущение отбелязва нежеланието
на ръководството на МВР да се
съобрази с решения на български
висши съдилища. Безкрайната
мудност, с която се предприемат
стъпки към привеждане на нормативната уредба в съответствие с
тези решения, свидетелства или за
това, или за крещяща некомпетентност.
В продължение на повече от
година и половина
български полицаи
и пожарникари, носещи службата на
сменен режим, са
подложени на унизително отношение
от служители и директори на Дирекция “Планиране и
управление на бюджета” и Дирекция
“Правно-нормативна дейност”, които
са под прякото
ръководство на политическия кабинет
в МВР.
Въпреки многократното поставяне
на проблема, въпреки решенията
на две инстанции
на ВАС и тълкувателно решение на
ВКС, подкрепящи
тезата на СФСМВР,
колегите продължават да полагат труд
извън нормативно установения,
който не им се заплаща. На практика МВР отнема правото на служителите да имат платен годишен
отпуск.
СФСМВР посреща с абсолютно неразбиране проекта за бюджет на Република България за
2017 г., който не предвижда никакво реално увеличение на средствата за МВР.
Материално-техническото изоставане на МВР от реалностите и
проблемите, с които се сблъсква,
е очебийна и ще се задълбочи с
така предложения бюджет. Дисбалансът при финансирането на
Сектор “Сигурност” е очевиден и
в полза на МО. Това ще постави
служителите в състояние да не
могат да изпълняват задълженията с оглед на новите предизвикателства, пред които са изправени.
СФСМВР в продължение на около година обсъжда с представители на управляващото мнозинство
- лично и чрез медиите - промените в ЗМВР, и заедно достигнахме
до извода за системното недофинансиране на министерството. В
същото време приемането на програма за поетапно увеличаване на
заплатите на служителите вече е
крайно належащо: поради причини, продиктувани от реалностите,
завишени изисквания и сериозен
недокомплект, натоварващи допълнително хората; поради факта,
че в едно недалечно бъдеще размерът на минималната работна
заплата за страната ще се изравни със стартовото възнаграждение
на новопостъпил служител.
Това, заедно с честото изтъкване от страна на министър-предсе-

С

дателя на ефективната работа на
МВР в борбата с корупцията, контрабандата и трафика като една
от причините, довели до увеличена събираемост на приходите в
бюджета, затвърждава дълбокото
ни убеждение, че бюджетът на
МВР трябва да бъде увеличен
поне с 20% по отношение на реалното финансиране на министерството за текущата година.
СФСМВР продължава да очаква повече от 9 месеца възстановяването на над 170 000 лв., неправомерно удържани от възнаг-

предложат започване на формални преговори по гореописаните
проблеми. Ако министърът на
вътрешните работи реши да инициира подобни преговори, то от
федерацията очакват нейното
лично участие в тях и приключването им в предварително посочени срокове.
От федерацията очакват в седемдневен срок политическото
ръководство на МВР да предприеме необходимите действия, насочени към решаване на гореописаните проблеми. След изтичането

раждението на 2501 гранични полицаи.
СФСМВР не смята да търпи
повече и създалата се ситуация с
осигуряването на униформено облекло, представляваща грубо нарушение на вменени със закон
задължения на министерството
към служителите.
С настоящото СФСМВР информира, че съгласно сроковете,
предвидени в Споразумението за
сътрудничество с министъра на
вътрешните работи, като синдикална организация трябва да бъде
информирана за решенията на
поставените проблеми.От федерацията очакват конкретен отговор,
в който са посочени освен сроковете, и членовете на ръководството на МВР, отговарящи за спазването им. СФСМВР настоява членовете на политическия кабинет в
МВР да демонстрират адекватно
отношение към ръководните служители в повереното им ведомство, които са допуснали нарушаването на конституционни права на
служители и неизпълнение на
съдебни решения.
За всички тези проблеми
СФСМВР вече нееднократно са
информирали
политическото
ръководство - с писма и чрез заместник-министър Цвятко Георгиев в качеството му на председател на Съвета за социално партньорство в МВР. Фактът, че тези
проблеми още не са решени, кара
представителите на федерацията
да смятат, че след цялата кореспонденция и срещи с ръководството на министерството - е безпредметно да поемат допълнителна инициатива, като официално

на този срок СФСМВР си запазва правото, при спазване на всички законови изисквания, да насрочи национален протест.
Синдикалната федерация на
служителите в МВР (СФСМВР) е
най-голямата полицейска синдикална организация в страната. Основана е през февруари 2009 година, непосредствено след спонтанните полицейски протести от
края на 2008 г. В момента в
СФСМВР членуват над 7000 служители на МВР - както държавни
служители, така и лица, работещи по трудово правоотношение,
заети във всички направления на
дейност на МВР.
Основна цел на СФСМВР е
отстояването и защитата на основните социално-икономически
и трудови интереси и права на
членовете си в сферата на труда,
трудовата заетост, трудовите и
служебни отношения, социалното и здравното осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено
равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България,
действащото национално и европейско законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които
Република България е страна,
както и на разпоредбите на Устава на СФСМВР.
СФСМВР се обявява решително срещу корупцията, дефицита
на социален диалог и незаинтересоваността от състоянието на
системата за вътрешна сигурност
в страната.

От дума на дума, та в... ДУМА

Братя от
две майки и
от двама бащи
Панчо ПАНЧЕВ

тава дума за Братя
Мормареви. Такива
като тях има и още в
световния списък на
писатели и други културни
дейци. Макар и с десетина
години
разлика
във
възрастта, те така добре
си пасват, че като ги четеш, е трудно да допуснеш
писането на текстовете им
да е от двама души, макар
и едновременно. Така са писали и Братя Грим,
Илф и Петров и други...
Ще спомена някои подробности за братята
Мормареви, защото ако хората от моето поколение ги знаят, то трябва да се грижим и за
по-младите! Още повече, доколкото ми е известно, книгите им продължават да излизат.
Единият се казва Мориц Йомтов, роден през
1921 година, и другият - Марко Стойчев, роден през 1931 г. Първият освен писател е и
професор по естествени науки, а вторият дълги
години работи в радиото и е член на световната организация на детското кино. Това не
им пречи всеки ден да сядат до пишещата
машинка и да съчиняват любопитни истории.
Главно за деца. Движат се в компанията на
киносценариста, който се оказва голям писател - Анжел Вагенщайн, известния журналист
Барух Шамлиев, композитора Петър Ступел и
други.
Мормареви са писатели за малчуганите, но
ако в полезрението им попадне нещо смешно
за възрастни, те не го оставят неупотребено.
Както не оставят неупотребен и кашкавала,
който намират там, където са седнали да пишат. Ако не намерят кашкавал, купуват си.
Отначало съчиняват (с общопризнатото им
чувство за хумор) разкази и фейлетони, но
после се заемат да пишат сценарии за игрално кино и написват литературната основа на
повече от десет пълнометражни филма. Двайсет и пет години работят заедно, през които
написват четиридесет сценария и много други
полезни писания.
Ето някои от филмовите им сценарии: “Старинната монета”, “Два диоптъра далекогледство”, “Таралежите се раждат без бодли”, “С
деца на море”, “Войната на таралежите”,
“Двойникът”, “Васко да Гама от село Рупча”,
“Мъже без мустаци” и други. Гледайки филмите по техни сценарии, се убеждаваме, че един
професор и един журналист правят заедно
един чудесен киносценарист...
Освен многото си сценарии, написали са и
много книги: “Боби главата”, “Войната на таралежите”, “Дневникът на Асен Газурков”, “Мъже
без мустаци”, “Задача с много неизвестни”,
“Еврейски вицове”, “Лили - роман за деца и
възрастни”...
Дейността си на киносценаристи започват
по внушение на Анжел Вагенщайн, по чието
предложение написват сценария на “Старинната монета”. Володя Янчев пък ги поощрява,
като оценява първия им сценарий с думите, че
е тик-так, което означава, че е лаконичен, но
бие право в целта...
Сценариите, както и всичко излязло изпод
перото на мнимите братя, някой ги беше сравнил с работата на пчеличките, които кацат по
цветчетата и вземат само смешното, което
понякога се оказва не само смешно... Със своите сценарии, а също и с цялостната си дейност на писатели Братя Мормареви помагат
на читателите и зрителите да видят смешното
и същевременно не чак толкова полезно в
живота...
“Пишем за възрастни - споделят Братя Мормареви - но с герои деца. После се оказа, че
това били детски филми, защото каквото и да
напишеш с герои деца, критиците все го определят като “детско”. Така станахме детски автори”...
Кръстникът им в сценарната работа Анжел
Вагенщайн чете фейлетоните им във вестник
“Стършел” и им подхвърля: “Вие двамата защо
не напишете киносценарий за комедия? Голям глад има за този жанр!”
Така се започва, а после се стига до дванайсетте заснети киносценария на Братя Мормареви.
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Гражданите в
АНТИрепублика България
От стр. 8

Следователно всички гласове, неподадени за победителя, са действителни, но приравнени в своя краен сбор
към нула, защото общият им
брой отстъпва на сумата от отделните бюлетини, където
като предпочитание е посочен победителят.
Като че ли горните разсъждения слагат логичен
край на спора коя методика мажоритарната или пропорционалната, да бъде използвана. Пропорционалната - би
отговорил внимателният читател и би...сбъркал.

Предпоставката
за тази грешка
е, че каквато и да е интерпретация на демократическия
процес просто като способ да
се получи мнението на гражданите относно това на кого е
необходимо да бъде делегирана властта и всъщност каква политика гласоподавателите предпочитат да бъде реализирана, изпуска изпредвид
това, което реално се случва
в действителността.
Ролята на изборите в едно
рационално общество не е
едно и също със ставалото в
по-ранните общества чрез
съветването с оракула или
свещеника или пък подчиняването на кралския указ.
Същността на демократическия процес за приемане на
решения не е в избора,
извършен чрез пускането на
бюлетините в урните, а в идеите, които се появяват в публичното пространство в периода между изборите. Избирателите не са перфектното
съдийско жури, което загребва от кладенеца на мъдростта своето решение, тоест избраният от гражданите политически курс е “правилният”!
Както като отделни индивиди, така и като интегрално
общество, те търсят истината, или поне са длъжни да я
търсят, ако са рационални. Те
се опитват, макар и с грешки,
да обяснят света и по този
начин да създадат възможност за неговото усъвършенстване. В частност, на изборите гражданите не се занимават със синтез на решенията на свръхчовешкото същество - “общество”. Те избират
какви експерименти да бъдат
предприети по-нататък и
(най-вече) от какви насоки на
социалния инженеринг да се
откажат. Понеже вече практиката е отхвърлила предположенията, че те са най-добрите. Изразените от политиците в предизборните им
кампании техни политически
платформи (в общи контури и
в детайли), са именно тези
предстоящи социални експерименти.
Принципът на пропорционалното представителство
често бива защитаван на това
основание, че води до коалиционни правителства и компромисен курс. Но - не само
според мен - у компромисите, които по дефиниция представляват смес от курсовете
на участващите страни, е налице незаслужено висока репутация. Безусловно те са за
предпочитане пред прякото
насилие при сблъсък между

политическите групи с различни възгледи, но въобще те
са лоша политика. Големият
дефект на пропорционалното представителство се заключава в това, че третата по
величина партия, а често и
партия с още по-малка численост, получава в законодателното събрание несъразмерна власт. Ето как се получава това. Много рядко (в
която и да е система, в която
има елементи на пропорционално представителство), става така, че абсолютното мнозинство от гласовете е получено само от една партия.
Това означава, че ако в законодателния орган парламентаристите са избрани
пропорционално на подадените гласове, нито един закон не би бил одобрен, ако
някои партии не се обединят
при гласуването с тази цел,
както и никакво правителство не би било сформирано,
ако някои от партиите не

цедура за договаряне на компромисна политика представлява противоречие на духа на демократичното управление, тъй
като параметрите на компромиса сами по себе си не са одобрени от гражданите или, образно казано, избирателите получават блюдо, което не са
поръчвали, а точно поисканото
от тях липсва.
Големият дефект на компромисното управление при
реализирани партийни коалиции във властта е фактът, че в
този случай политическият
курс не следва в чист вид нито
една от политическите платформи на участващите в коалицията партии. Оттук следва
и ключовият недостатък на
компромисната политика, тоест на пропорционалното
представителство. Който се
състои в това, че когато такъв
компромисен курс бива реализиран, а той довежда до
провал, никой - включително
и суверенът - не извлича от

образуват коалиция.

провала никакви поуки, понеже този компромисен вариант
на държавно управление не е
бил свързан с ничия политическа идентичност. По този
начин не се реализира
смисълът на политическия
процес: да бъдат извършвани
одобрените от гласоподавателите чрез извършването на
избор от тяхна страна на политическия пазар между различните представени хипотетични варианти за бъдещ социален инженеринг. Като
бъдат подложени на практически изпит техните качества

Понякога това
се удава на двете
най-големи партии
но този вариант обикновено се
възпрепятства от обстоятелството, че в реалността двете найвлиятелни партии в дадена
страна логично е да стоят на
диаметрално - или поне на
много различни - идеологически позиции. Затова и споразуменията между тях за съвместно управление са твърде трудно постижими. Ето защо найчесто “политическото равновесие” се осъществява от ръководството на третата по електорална поддръжка партия, което
решава с коя от двете най-големи партии да си партнира в
правителството. В този вариант
на практика не се осъществява
принципът за равенството на
подадените на изборите гласове, тъй като при провеждането
на компромисна политика между платформите на двете партии, участващи в изпълнителната власт, елементи от политическия курс на третата по електорална подкрепа партия получават непропорционално голямо приложение в извършвания
от правителството социален инженеринг, производен на същото положение в законодателния
орган. Освен това самата про-

за разумност и позитивен
ефект. И, което е определящо, бъдат отхвърлени неадекватните спрямо социалната
действителност.
Какъв е механизмът за реализиране на заявените предизборни платформи при мажоритарния модел на гласуване?
Всички загубили изборите
партии напълно са отстранени от властта. В това положение избраният от мнозинството на избирателите модел за
социално управление може
да бъде реализиран в чист
вид на практика, следователно да бъде подложен на проверка в реалността. Без да
бъдат смесвани с най-важните предложения на конкуриращите партии. Тогава върху
управляващата партия ляга
изцяло отговорността за провежданата политика и гражданите - напълно ориентирани от нейните резултати - се
произнасят чрез одобрение
или отхвърляне на следващите избори. Тоест те дават
оценка на извършвания социален експеримент, който е
следствие от една ясно заявена политическа платформа.
Всякакви други аргументи в
полза на пропорционалното
гласуване, например от рода,
че “по региони местни олигарси могат да организират купуването на изборите” и прочие
съждения от същото про-пропорционално естество са равносилни всъщност на две
твърдения. Първо, че върховенството на закона е неприложимо върху отделни части от територията на България, и, второ, че суверенът на отделни
места е способен в продължителни периоди от време да демонстрира поведение на индивид, изключен поради слаб успех от училище за олигофрени.
Това представляват възгледи,
които говорят за държавнически дефицит у съответния политик, а всъщност са израз на панически страх от неумението да
бъдат създавани такива социални проекти и извършване
съответната предизборна агитация, такава, че избирателите да
одобрят предложения им на
политическия пазар вариант за
социално развитие.
Ето защо от гледна точка
на

интересите
не на партокрацията,
а на суверена
мажоритарният модел на избори има осезаемо предимст-

Подписката преди Референдум 2016

во. Като, разбира се, и при
него, както и при пропорционалната форма на гласуване,
остава проблемът за контрола върху спазването на
изпълнението на поетите предизборни ангажименти от
страна на лицата, на които са
делегирани властови пълномощия. Контрол, който може
резултатно да бъде осъществяван във всеки момент от
даден мандат на управление
единствено чрез

механизма
на хибридна
демокрация
представляваща съчетание
на пряката и представителната демокрация. И включваща
в себе си такива елементи
като правото на суверена да
отзовава лица, заемащи изборни длъжности; ограничение на броя на мандатите (на
повече от два) за заемане на
изборен пост; мажоритарна
форма на избор спрямо и
трите сфери на властприлагане (властимеещ е само суверенът); създаването на конституция посредством масово
участие на гражданите в нейното изработване по исландския модел за въвеждане на
нов основен закон и последващо одобрение чрез всенародно
допитване,
на
възможност за внасяне на
промени в него без референдумно одобрение; широко
приложение на националните и местните референдуми
при законотворчество и изобщо при създаването на нормативна уредба; възможността на всеки гражданин да се
отнася до Конституционния
съд относно конституционно
съобразеността на даден
нормативен акт. Необходимостта от превес на пряката
демокрация спрямо представителната в системата на хибридната демокрация се налага и т. нар. парадокс на
Острогорски, който доказва
възможността за несъвпадение на решенията по един и
същи проблем, взети чрез
пряка или чрез представителна демокрация.
Докато това не бъде реализирано, гражданите у нас
обитават АНТИ-републиката
България. Понеже в първо
значение думата на латински
език, откъдето произлиза
повсеместно употребяваното
по света понятие “република”, означава “държавни
дела, държавни въпроси,
държавна (политическа) дейност”. И докато политическият процес не бъде организиран чрез мажоритарния модел на гласуване така, че да
следва разумния - и справедлив! - модел на сключване на
обществения договор чрез
стриктно спазване от страна
на властприлагащите на поетите предизборни ангажименти, то държавното устройство е анти интересите на
суверена, понеже не му дава
възможност въз основа на
политическия експеримент
да си прави обективен извод
относно целесъобразността
за неговото благоденствие на
дадена насока на държавно
управление. Тоест подобна
ситуация е анти самото съществуване на гражданите в
благоприятна среда.
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ГРУПА „ЛЕГЕНДИТЕ” ЩЕ ЗАКРИЕ
ТУРНЕТО СИ С ШОУ В СТОЛИЦАТА

„Нострадамус”
ще звучи в Русе
Световната премиера на рок операта на Николо Коцев съвпада
с 450-годишнината от смъртта на френския пророк
15 години след издаването на студийния запис на
рок операта “Нострадамус”
на Николо Коцев - най-продаваната творба от български автор за всички времена, ще получи своята дългоочаквана премиера на 18 и
19 ноември на сцената на
Държавната опера в Русе.
Събитието съвпада с 450-годишнината от смъртта на
френския пророк Мишел де
Нострадамус. Либретото на
рок операта е базирано на
живота и предсказанията му.
То разказва за трагичната
кончина на неговото семейство, което загива в чумната
епидемия, докато Нострадамус е бил на път, лекувайки
други болни. Конфликтът
между предсказателя и главния Инквизитор изпъква на
преден план, както и любовта на Нострадамус и втората
му съпруга Ан Гемел. Катерин де Медичи - кралицата,
закриля пророка и го спасява от сигурна смърт. Засег-

Ненова - Ан Гемел и Катерин
де Медичи, и международното участие на Томас Викстрьом, Бьорн Лодин и Мехмет Кая. Разказвач в текст ще
бъде актьорът Ненчо Балабанов.
Мащабната постановка,
която с впечатляващи сценография и костюми ще пренесе публиката в Средновековието, е с участието на оркестъра, хора и балета на

Николо Коцев

нати са и най-важните му
предсказания - тези за Антихристите, смъртта на Анри
II, двете Световни войни и
Краят на света.
В ролите в рок операта
“Нострадамус” на Николо

Операта “Nikolo Kotzev`s Nostradamus” бе издадена
на двоен диск през 2001 г. и пожъна бляскави
отзиви в световната преса. Албумът продаде над
50 000 копия на няколко континента. Между оригиналните участници бяха имена като Глен Хюз, Джо
Лин Търнър, Алана Майлс, Дуги Уайт, Йорн Ланде и
др. В ритъм секцията участваха музикантите от
“Юръп” Иан Хаугланд, Мик Микаели и Джон Левен.
Коцев, наричана от световната критика “крайъгълен
камък в жанра”, са: звездните гласове на Александър
Атанасов в ролята на Нострадамус, Звезди Керемидчиев - Инквизитора, Амалия

Държавната опера в Русе,
рок групата “Кикимора” и
гости. Диригент - маестро
Найден Тодоров.
Билети за постановката
се продават в системата на
Ивентим.

„Руският цирк върху лед” представя „Зимна приказка”

Р

“Руският цирк върху лед”, който съществува от 50 години, ще представи в
България новия си спектакъл за деца и
възрастни “Зимна приказка”. Грандиозното събитие в зала “Арена Армеец” ще
озари нощта на 7 декември с блясък,
спираща дъха циркова артистичност и
най-високо техническо съвършенство на
кънки. Публиката ще се пренесе във
вълшебен свят с героите от най-любимите на малки и големи истории на
всички времена: “Спящата красавица”, “Лешникотрошачката”, “Пепеляшка”, “Алиса в страната на чудесата” и
“Снежната кралица”.
Всяка сцена на “Зимна приказка” е

вълнуващ миниатюрен спектакъл. И зрителите са потопени в различен вълшебен свят на доброта и красота, в който
всяка мечта се сбъдва. Оригиналната
постановка преплита авторска хореография и музика, виртуозно фигурно
пързаляне и акробатика, съчетани с
циркова зрелищност. На пързалката
публиката ще види екип от млади и
красиви артисти, жонгльори, клоуни и
еквилибристи, облечени в над 300 великолепни костюма.
Билетите за спектакъла са в продажба на цени от 30 до 100 лв. от
Eventim.bg. “Зимна приказка” идва в
България по покана на BG Sound Stage.
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Хванал веднъж един момък златната рибка.
- Пусни ме - рекла с човешки глас
тя. - Ще ти изпълня едно желание,
каквото поискаш! Злато, богатства,
красиви жени, мъдрост - само кажи!
- Винаги съм бил прост - казал
момъкът. - Затова искам мъдрост!
И златната рибка го дарила с цялата мъдрост на света. Попитала го:
- О, Мъдри, и как е сега?
А той след секунда размисъл
рекъл:
- Много съм прост, трябваше парите да взема!

Проф. д-р ДЕЛЧО ПОРЯЗОВ,
финансист
ИВАЙЛО НИНОВ, карикатурист
МАРТА ДЕЯНОВА, пианистка
Проф. дхн. НИКОЛА МАЛИНОВСКИ,
директор на Института по оптически
материали и технологии към БАН
ПАРАСКЕВА ДЖУКЕЛОВА, актриса
РУМЯНА МАРИНОВА, носителка
на титлата “Мисис Свят 2004”
СПАС БУХАЛОВ, лекоатлет

ÖÚÐÊÎÂÅÍ
ÊÀËÅÍÄÀÐ
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Св. ап. Филип. Св. благоверни цар
Управда-Юстиниан (Рождественски заговезни)

На нов роял
свирят в залата
на НМА в София

Почитат с концерт Петко Стайнов и Роберт Шуман

16-годишната цигуларка
Кристина Георгиева ще е
солист в програмата

120-годишнината от рождението на именития български композитор Петко Стайнов и 160-годишнината от
смъртта на великия Роберт
Шуман ще бъдат почетени от
Симфоничния оркестър на
Българското национално
радио на 18 ноември от
19 ч. в зала “България”.
Концертът е първият от
абонаментен цикъл II на
симфониците с главен диригент Росен Гергов и ще започне с емблематичната
симфонична поема на Петко
Стайнов “Легенда” (1927).
В програмата ще прозвучи и Симфония №3 “Рейнска” от Роберт Шуман. Произведението разкрива вирту-

озното майсторство на немския композитор да създава
картини от природата, изрисувани чрез музиката.
Солист в програмата ще
е 16-годишната цигуларка
Кристина Георгиева. Преподавателят й проф. Леонид
Кербел (Белгия) казва за нея:
“Кристина постоянно ни впечатлява с изключително чувствения си подход към музиката. Тя постига високо ниво
на музикално майсторство,
не само чрез своя талант, но
и благодарение на ангажираност, любопитство, постоянство и творчески подход.”
От ранна детска възраст
Кристина Георгиева печели
първи награди на национал-

ни и международни конкурси, свири с различни камерни състави и работи с Иври
Гитлис, Миша Майски, Максим Венгеров. Като солист
на Националния оркестър
на Белгия под диригентството на Максим Венгеров,
Кристина изпълнява виртуозните “Цигански напеви” от
Пабло Сарасате, които ще
прозвучат в интерпретация
със Симфоничния оркестър
на БНР.
Билетите за концерта
вече са на касите на “Кантус
фирмус” в зала “България”,
Рекламно-информационния
център на БНР (бул. “Драган
Цанков” 4), както и в мрежата на Ticketsbg.com.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ДЕН НА МУЗИКОТЕРАПИЯТА
ИДВА С МОТОТО „ЗВУЦИ НА ПРОМЯНАТА”
аедно с целия континент имаме възможност да отпразнуваме провеждащия се за трети
пореден път Европейски ден на
музикотерапията - 15 ноември. Датата
ще бъде отбелязана у нас с две събития. Концертът на Камерен ансамбъл
“Елате, синове на изкуството” при БАМ

З

с диригент Йосиф Герджиков ще се
състои днес, 14 ноември, в Мраморното фоайе на Столичната библиотека
(пл. “Славейков” 4) от 19 ч. Еднодневният симпозиум на тема: “Музикотерапия и музикална психотерапия възможности за приложение и перспективи” ще се проведе на 19 ноем-

ври, събота, от 10 до 15 ч. в Американския център на Столичната библиотека (пл. “Славейков” 4а). Входът за проявите е свободен, уточниха от Българската асоциация по музикотерапия.
Желаещите да посетят събитията трябва да направят заявка на адрес
bam@bulgarianmusictherapy.com.

В концертната зала на Националната
музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” в София от няколко седмици има
нов концертен роял от най-висок клас. По
повод новата придобивка студенти и докторанти от Консерваторията тази вечер
от 18 ч. организират празнично събитие.
Ще прозвучи клавирна музика от Йохан
Себастиан Бах, Ференц Лист, Фредерик
Шопен, Сергей Рахманинов, Любомир
Пипков, Юлия Ценова, Любомир Денев и
др. Концертът ще се състои в Стара сграда НМА “Проф. Панчо Владигеров” (бул.
“Евлоги и Христо Георгиеви” 94), а входът
е свободен. Ще звучат изпълненията на:
Андрей Андреев, Гергана Несторова, Елвис Василев, Емил Вучев, Йордан Григоров, Кристиян Сивинов, Мария-Каролина
Койнова, Николай Желязков, Петър Димов, Светлана Спасова, Сиана Атанасова, Хуанг Шуай; с участието на: Павел Ваклинов - кларинет, Александър Чобанов цигулка, Деа Майсторска - контрабас.
“Инструментът е придобивка не само
за Националната музикална академия, а
и за цялото българско музикантство! От
33 години роял от такова качество не е
купуван в България!”, с радост коментира
заместник-ректорът по международна и
художествено-творческа дейност проф.
д-р Борислава Танева.
“Срещата на един пианист с нов инструмент, и то от такава класа, е специален
и вълнуващ момент” - думи на докторанта,
специалност пиано, Гергана Несторова.

g
www.duma.b

ÊÓËÒÓÐÀ

20
ПОНЕДЕЛНИК 14 НОЕМВРИ 2016

Дзукеро отвъд
„захаросания”
прякор
Наричат легендарния италианец непредсказуем и
универсален артист, който с еднакъв успех пише
и изпълнява блус, соул, балади, рокендрол и поп
40 млн . п р о д а д е н и а л б у м а з а б лизо
40 години на сцената, два приза от Световните музикални награди (World Music
Awards), няколко номинации за “Грами”,
шесткратно признание от Европейските
платинени отличия (Europe Platinum Awards)
като артист, продал 1 млн. копия от албумите си на Стария континент, множество
Роденият на 25 септември 1955 г. Аделмо
Форначари (истинското
име на легендарния
изпълнител) е от малкото
артисти, които може да се
похвалят със завидни
препоръки от прочути
звезди в музикалния
бранш. “Както Брус
Спрингстийн представя
Америка, а Боно - Ирландия, Дзукеро е гласът на
Италия за цял свят”, заяви Стинг. “Момчешката
усмивка на Дзукеро го
превръща в най-очарователния човек, а гласът му
може да се сравни с отлежало уиски”, категоричен е вече споменатият
фронтмен на “U2”. Сред
суперлативите, които се
срещат за харизматичния
изпълнител с най-сладкия сценичен псевдоним
(на родния му език
zucchero означава захар),
е и “човекът, запознал
родината си с ритъм енд
блуса”, и “италианският
Джо Кокър”... Всъщност
самият певец и композитор, известен и със
страстта си към шапките
(твърди, че притежава
поне 350 броя), отдавна
вече се е издигнал така,
че сам може да дава
оценки на колегите си.
Списъкът на музикантите, с които е пял и свирил общителният Дзукеро, също може да предизвика завист у мнозина звезди и възхищение
у феновете. Майлс Дейвис, Андреа Бочели,
Джони Холидей, Шиниъд
О‘Конър, Мейси Грей и
т.н. Дори Ерик Клептън е
бил бек вокал на Дзукеро (по време на записите на албума “Oro
Incenso e Birra”, в песента “Wonderful World”). Не
е зле за провинциалист,
мечтаел да стане вратар
на любителския футболен отбор в градчето
край Реджо Емилия,
нали? Голяма част от
детството си прекарва в
северозападния крайбрежен район на Италия
- Форте дей Марми. После се мести с родителите си в Тоскана, където
се учи да свири на орган
в местната черква.
Любопитно е също,
че прякорът на Дзукеро,
даден му от преподавателка в училище, не само
се превръща в запазена
марка на звездата и
извън границите на Ита-

лия, но и играе пророческа роля за особения
стил на певеца. Каквото
и да изпълнява Форначари: соул, хоспъл, блус,
поп или рок - абсолютно
всичко съдържа позитивна енергия. Според критиката дори най-тъжните
композиции на Дзукеро
имат захаросано-утешителен терапевтичен
ефект.
Музикалната му кариера започва през 70-те
години на ХХ век. След
като свири и пее с няколко малко известни
групи, заедно с бенда
“Taxi” побеждават на
фестивала “Castrocaro
1981”. Само 12 месеца
по-късно излиза на сцената на престижния Сан
Ремо. Първият му албум
“Un po`di Zucchero”
(1983) има успех, но умерен. Временно се мести
в Калифорния (САЩ),
където работи с прочутия продуцент Корадо
Рустичи. Появява се
и втората му тава
“Zucchero & The Randy
Jackson Band”, чийто
сингъл “Donne” e истински хит в Италия. Името
му става знаково не само
в неговата родина, но
вече се знае от Щатите
до ЮАР, Малайзия и
Япония.
Наричат го абсолютно непредсказуем и универсален артист, който с
еднакъв успех пише и
изпълнява блус, соул,
балади, рокендрол и поп.
Дзукеро е и единственият европейски неанглоезичен музикант с изява
на прочутия фестивал
Удсток, свързан с хипи
движението през 70-те.
Канят звездата да изле-

други престижни призове - всичко това е
Дзукеро (Zucchero). Легендарният глас на
Италия, подарил на меломаните хитове
като огнения “Baila Morena” и прочувствения “Senza una donna”, познати на всички,
плюс стотици забележителни песни, ще
зарадва публиката у нас утре, 15 ноември, с
концерт в зала 1 на НДК, както ДУМА писа.

ЖИВОТЪТ Е
ПРЕКАЛЕНО КРАТЪК,
ЗА ДА НЕ БЪДЕМ
ЩАСТЛИВИ

ЗА МУЗИКАТА
9 “Не забравяйте, че песента е сила. Когато
бях млад, слушах Отис Рединг, Арета Франклин и
не разбирах думите, но знаех какво означават.
Музиката притежава уникалната сила да предизвиква истински чувства и емоции у слушателите. Особено е усещането й от страна на творческите личности. Те просто я разбират. Това е.”
9 “Нямам илюзии, че музиката ще промени нещо.
Може да покажеш на хората неправилни, грешни
неща около нас, да убедиш света, че на политиците
не бива да се вярва. Но трябва да си много осторожен. Защото не си единственият, който е прав.”
зе и на сцената на найпрестижния клуб в Лос
Анджелис - “The House
of Blues”, където се допускат само имена, чийто
принос към блуса е признат за наистина значим.
Световната
слава
обаче не му пречи да
проявява и чисто човешки слабости. На един от
последните концерти на
Дзукеро в Сардиния,
където билетите струват
1300 евро, италианецът
прави грандиозен скандал. Освен очакваните
хитове, залата чува от
устата на легендарния
изпълнител и нелицеприятните думи: “Отвратителни сте!” Всъщност

тази реакция е разбираема и лесно обяснима:
дама от публиката, вместо да се наслаждава на
музиката на Дзукеро, не
спира да говори по телефона. И звездата решава да прекъсне заниманието й, като хвърля по
“почитателката” си бутилка от лимонада. И с това
разкрива една от тайните на характера си, който няма нищо общо със
“захаросания” прякор.
А всъщност музикантът много обича феновете си. И от време на
време дори организира
в родината си концерти
на открито от типа на
“Дзукеро и приятели”...

Само ден, преди отново да се насладим на
музикалните идеи на прочутия италианец и да се
вдъхновим от неизчерпаемата му енергия на
българска сцена, нека надникнем и в част от
мъдрите му изказвания, изречени по време на
многобройните интервюта, дадени от Дзукеро на
световните медии.

ЗА ХОРАТА
9 “Смейте се, когато можете. Извинявайте
се, когато трябва. И пуснете на воля онова,
което не можете да промените. Обичайте силно
и прощавайте бързо. Рискувайте и се раздавайте изцяло. Животът е прекалено кратък, за да
не бъдем щастливи. Ценете онова, което сте
получили. Винаги помнете какво сте имали преди.
Прощавайте, но не забравяйте. Хората се променят, но невинаги всичко е както трябва.”
9 “Животът - това не са онези хора, които
казват истината в очите. Това са хората, които
държат на правдата и зад гърба ви.”

ЗА СЕБЕ СИ
9 “Обичам виното, хубавата храна и красивите жени. Обичам дълго, до сутринта, да не лягам
да спя. Но не мисля, че имам “тъмна” страна.
Всъщност съм доста скучен.”
9 “Да порастваш е нещо като перспектива.
В музикално отношение с възрастта ставам подобър, сега съм по-креативен, отколкото преди
20 години. Струва ми се, че вече много неща
приемам по-лесно. Като малък спазвах множество принципи, които правеха живота ми по-сложен. Имам принципи и до днес, но сега съм отворен за всичко ново. Затова ми харесва да съм поголям. Живея така, както трябваше да живея,
когато бях млад.”
Страницата подготви Альона НЕЙКОВА
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нес над по-голямата част от страната облачността отново ще се увеличи и ще е
значителна, без валежи. Вятърът ще отслабне още и ще е слаб до умерен от
северозапад, в Източна България от север-североизток. Минималните температури ще бъдат
между минус 2° и 3°. Максималните ще са между 4° и 9°. Над планините облачността ще се
увеличи, но валежи не се очакват. Вятърът ще
отслабне и ще е умерен и временно силен от
запад-северозапад. Максималната температура
на височина 1200 метра ще бъде около минус
2°, на 2000 метра около минус 7°.
И по Черноморието вятърът ще отслабне и ще е
до умерен от север-североизток. Облачността
ще се увеличава, но валежи не се очакват. Максималните температури на въздуха ще бъдат
около 7-9°. Температурата на морската вода е
14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Изгледи за

максимални

15

максимални

16

6°/8°

4°/10°

Утре съществени промени не се очакват.
Минималните температури ще са от -3° до 0°,
а максималните от 3° до 6°, в южните райони
до 8 градуса. Валежи не се очакват.
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06:00

ƒÂÌˇÚ
ÔÓ˜‚‡
09:00
œÓ Ò‚ÂÚ‡
Ì‡Ò
09:15
ƒÂÌˇÚ
ÔÓ˜‚‡ Ò

ì“˙ÒË
ÒÂ î /Ô./ ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò
‚ Ó ‰ Â ˘ Ë
ÃÂ„Ë Ë ÕÂÎË
ì—Ï˙ÙÓ‚ÂÚÂî - ‡ÌËÏ‡ˆËˇ
ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘ ¿ÌÚÓÌ ’ÂÍËÏˇÌ
ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ‡‰ËÂ‚
bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡ ÂÏËÒËˇ
ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî ‚Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
œÂÏËÂ‡: ìÕÂÁ‡·‡‚ËÏ‡î - ÒÂË‡Î, Ò. 1,
ÂÔ. 31
œÂÏËÂ‡: ìÀÂÍ‡ ‚
ÔÎ‡ÌËÌ‡Ú‡î - ÒÂË‡Î, Ò.
3, ÂÔ.8
ì—ËˇÈÌ‡ ÎÛÌ‡î - ÒÂË‡Î, ÂÔ. 200-202
bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡
–ËÁÓ‚‡
—ÔÓÚ ÚÓÚÓ
ìÃ‡Ï‡ „ÓÚ‚Ë ÔÓ‰Ó·Âî - ÒÂÏÂÈÌÓ Ò˙ÒÚÂÁ‡ÌËÂ
bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
ì“‚ÓˇÚ ÏÓÈ ÊË‚ÓÚî ÒÂË‡Î, Ò. 2 ,ÂÔ. 11
ì‘ÂÏ‡Ú‡î - Ë‡ÎËÚË
ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî ‚Â˜ÂÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
ì—ÚÂÎ‡Ú‡î- ÒÂË‡Î,
Ò. 2, ÂÔ. 13
ìœÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎËÚÂî ÒÂË‡Î, Ò. 3, ÂÔ. 6
ì—Â‚Â ˛„î - ÒÂË‡Î,
Ò. 2, ÂÔ. 14
ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î/Ô./ ÚÓÍ¯ÓÛ Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ‡‰ËÂ‚
ìÕÂÁ‡·‡‚ËÏ‡î /Ô./
- ÒÂË‡Î

ì«‰‡‚ Â È ,
¡˙Î„‡Ëˇî
- ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ
09:30
ìÕ‡ Í‡ÙÂî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ NOVA
11:30
ì¡ÓÌ ¿ÔÂÚËî ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
12:00
ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
12:30
ìƒËÎ‡î- ÒÂËÂÌ
ÙËÎÏ
13:30
ìÃÓˇÚ‡ Í‡Ï‡î ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
14:30
ìœÓÒÚË ÏËî ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
16:00
ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
16:30
ìÃ‡ÎÍ‡Ú‡ ·ÛÎÍ‡î
- ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
17:55
ì“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ
5 ÓÚ 35 - ì«Î‡ÚÌ‡Ú‡
ÚÓÔÍ‡î
18:00
ì—ÂÏÂÈÌË ‚ÓÈÌËî(ÔÂÏËÂ‡) - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ‡ Ë„‡
19:00
ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
- ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20:00
ìœÂÂ¯ ËÎË
Î˙ÊÂ¯î (ÔÂÏËÂ‡)
- Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ NOVA
22:00
ì—ÓÙËˇ - ƒÂÌ Ë
ÕÓ˘î (ÔÂÏËÂ‡) e‡ÎËÚË ÒÂË‡Î
23:00
ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡
ÂÙË‡îÁ‡·‡‚ÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
23:30
ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
00:00
ì◊‡Ò˙Ú Ì‡ ÃËÎÂÌ
÷‚ÂÚÍÓ‚î - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ NOVA
01:00
ì ÓÒÚ˛Ï‡Ëî ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, 4 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/

01:20 » „ ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ:
ì«‡ÔÓÏÌÂÚÂ ÏÂ
Ú‡Í‡‚‡î
03:40
ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
05:00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó
ÛÚÓî
08:00 ÕÓ‚ËÌË
08:15 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó
ÛÚÓî
08:30 ì ÓÌÚÓÎÌ‡ ÔÓÍÛÔÍ‡î

Œ¬≈Õ
ƒÌÂÒ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ËÚÂ ‚˙ÔÓÒË Ë
Ô‡ËÚÂ ˘Â Ë„‡ˇÚ „ÓÎˇÏ‡ ÓÎˇ
‚˙‚ ‚‡¯Ëˇ ÊË‚ÓÚ. —Ú‡‡ÈÚÂ
ÒÂ ‰‡ ËÍÓÌÓÏËÒ‚‡ÚÂ.

–¿
ΔÂÎ‡ÂÚÂ ‰‡ ‚˙‚Â‰ÂÚÂ ÔÓˇ‰˙Í Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â, Í˙‰ÂÚÓ
ÛÒÔÂÂÚÂ ‰‡ ÒÂ ‰ÓÍÓÒÌÂÚÂ: Ë ‚ ¯Í‡Ù‡, Ë ‚ ÎË˜ÌËˇ ‚Ë ÊË‚ÓÚ. ƒÂÈÒÚ‚‡ÈÚÂ.

¬≈«Õ»
“‡ÍË‚‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
Í‡ÚÓ ‡ÒÍÂÚËÁ˙Ï,
ÛÏÂÂÌÓÒÚ Ë ‰ËÒˆËÔÎËÌË‡ÌÓÒÚ,
˘Â Ò‡ ‚Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË, ‡ Ë
Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌË.

Œ«»–Œ√
ƒÂÌˇÚ Ó·Â˘‡‚‡
‰‡ ·˙‰Â ÛÒÔÂ¯ÂÌ
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚˙‚
‚ÒˇÍÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÚ‡ÌÂÚÂ
ÔÓ-‰ËÒˆËÔÎËÌË‡ÌË.

21 Ï‡Ú - 20 ‡ÔËÎ

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

“≈À≈÷
ŸÂ ÒÂ Ì‡ÎÓÊË
Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰‡
ÒÂ Á‡ÌËÏ‡‚‡ÚÂ Ò
ÏËÌ‡ÎÓÚÓ, Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÚÓ Ë ·˙‰Â˘ÂÚÓ. «‡ÌˇÚËÂÚÓ ÌÂ Â ÓÚ ÔËˇÚÌËÚÂ Á‡ ‚‡Ò.

À⁄¬
ÕÂ Ó˜‡Í‚‡ÈÚÂ ÓÚ
Î˛·ËÏËˇ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÍËÚËÍË Ë
Á‡·ÂÎÂÊÍË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‡·ÓÚ‡Ú‡. ÕˇÏ‡ ‰‡ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÚÂ ÎËÔÒ‡ Ì‡ Á‡·ÂÎÂÊÍË..

— Œ–œ»ŒÕ
ÌË„‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ˘Â
‚Ë ÔÓÔ‡‰ÌÂ ‰ÌÂÒ,
˘Â ÒÂ ÓÍ‡ÊÂ ÔÓÎÂÁÌ‡ Ë ˘Â ÔÂÓ·˙ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ ‚Ë Á‡ Ë‰Â‡ÎÌËÚÂ Î˛·Ó‚ÌË ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ.

¬ŒƒŒÀ≈…
Õ‡È-‰Ó·Â ˘Â Â
‰ÌÂ¯Ì‡Ú‡ ÓÏ‡ÌÚË˜Ì‡ ÒÂ˘‡ ‰‡
Â Ì‡ ˜ËÒÚ ‚˙Á‰Ûı.
»‰Â‡ÎÌËˇÚ ‚‡Ë‡ÌÚ Â Ì‡
·Â„‡ Ì‡ ÓÍÂ‡Ì‡.

21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

¡À»«Õ¿÷»
Œ˜‡Í‚‡ ‚Ë ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÂÌ ‰ÂÌ. —ÍÓÓ ˘Â ÒÚ‡Ì‡Ú
ÌˇÍÓË ÔÓÏÂÌË,
ÍÓËÚÓ ˘Â ÔÓ‚ÎÂÍ‡Ú ÒÎÂ‰ ÒÂ·Â
ÒË Ó˘Â ÔÓ-„ÓÎÂÏË ËÁÏÂÌÂÌËˇ.

ƒ≈¬¿
Õ‡È-ıÛ·‡‚ÓÚÓ ÓÚ
ËÁÍÛÒÚ‚‡Ú‡ - ÍËÌÓÚÓ, ‰ÌÂÒ ˘Â
‡·ÓÚË Á‡ ‚‡Ò.
œÓ-ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡ÎÌË ‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËˇ Ò˙˘Ó ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú..

—“–≈À≈÷
¬Ë‰ÂÎË ÒÚÂ, ˜Â
ÓÚÎË˜ÌÓ ÒÂ ÒÔ‡‚ˇÚÂ Ò˙Ò ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡. œÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÈÚÂ ‰‡ ÒÎÂ‰ËÚÂ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ
‚Ë ÔÓ‰ÒÍ‡Á‚‡ ËÌÚÛËˆËˇÚ‡.

–»¡»
Õ‡ Î˛·ËÏËˇ ‚Ë
˜Ó‚ÂÍ ˘Â ÒÂ ÔËËÒÍ‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓÒÚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ ‚Ë Ë ÚÓÈ ˘Â ÒÂ ÔÓÒÚ‡‡Â
‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂ ÊÂÎ‡ÌËÂÚÓ ÒË.

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú
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Снимка СПОРТАЛ

по БНТ HD
09.40 България Беларус (п)
ПО ДИЕМА СПОРТ
20.00 Световни квалификации (обзор)
РЕЗУЛТАТИ

Световни
квалификации, IV кръг
Илиян Мицански
пази топката от
двама футболисти на
Септември Сф за
победата на
Левски с 2:0 в
контрола на
“Герена”. Нападателят на
“сините” отбеляза и двата
гола в контролата, след
като се разписа
срещу лидера във
Втора лига
в 4-ата и
50-ата мин.

Лечков скочи на
феновете на България
Националите играха пред полупразен стадион срещу Беларус
Йордан Лечков скочи на
феновете на националния
отбор на България. Първият
вицепрезидент на БФС обяви, че е обидно “лъвовете”
да играят пред полупразни
трибуни. Легендата от САЩ
1994 обяви, че думите му са
в кръга на шегата, но в контекста той нахока привържениците. Снощи тимът на
Петър Хубчев посрещна Беларус в мач от IV кръг на
световните квалификации, а

на трибуните на ст. “Васил
Левски” имаше няколко хиляди души. Предварителната продажба на билети пък
беше повече от вяла, след
като до събота вечерта бяха
продадени точно 216 пропуска.
“И 3000 зрители да са на
стадиона, пак е обидно. Явно
трябва да направят ходенето на мач на България като
гласуването - задължително.
Казвам това в кръга на ше-

гата”, коментира Лечков
пред БНТ.
Шефът във футболния
съюз коментира и актуалната от години тема, че странични хора се месят в работата на националните селекционери и ходатайстват за
привличането в отбора на
определени футболисти. “Ако
има такова нещо, тогава ще
му взема телефона на Хубчев. Познавам работата му,
играл съм с него и знам, че

при него това е невъзможно”, допълни бившият национал. Самият Хубчев пък разкри, че няма да се предаде
и ще се бори за класиране
на Мондиал 2018 в Русия.
Той иска отборът му да побеждава, а накрая ще се
правят сметки. Именно победите обаче са най-трудната
задача на националите ни,
след като в последните пет
мача са допуснали внушителните 21 гола.

Юношите се класираха за елитната
фаза на квалификациите
Юношеският национален отбор на България (до 19 г.) се класира за елитния кръг
на европейските квалификации. Във втори мач първата фаза
младите
“лъвчета”
обърнаха смятания за
фаворит Дания с 3:1.
На ст. “Хаджи Димитър”
в Сливен Густав МарСнимка БГНЕС

Чиро
Имобиле
е скочил за
висока
топка
при победата
на Италия над
домакина
Лихтенщайн с
4:0 в
световните
квалификации.
Нападателят
на “Скуадра адзура”
вкара
втория
гол

кусен (11) откри, след
което стражът на “червения динамит” Ларсен
бе пронизан от Иван
Тилев (21) и от Тонислав Йорданов (64 и
80). Така тимът на Ангел Стойков събра 6 т.,
след като на старта
излъга Португалия с
1:0. Утре в протоколен
мач в Стара Загора

нашите играят с Беларус, но дори и при загуба ще заемат едно
от първите две места в
крайното класиране.
“Вече съм по-спокоен. Нека момчетата
сега да си починат. Не
искам да правя анализи преди последния
мач. Просто поздравявам целия отбор за

победата. За мен лично победите над Португалия и Дания не са
изненада,
защото
знам, а и виждаме всеки ден - няма невъзможни мачове. Постоянно го казвах на
момчетата и те повярваха. Надявам се
да завършим квалификацията и с победа

над Беларус. Мисля,
че напълно ще ни
подхожда”, каза Стойков.
В елитния кръг отборите ще бъдат разпределени по 4 в 7
групи, а само победителят се класира за
финалите в Грузия,
където по право отива
и домакинът.

Капитанът Галчев
остава извън ЦСКА-Сф

К

Капитанът на ЦСКА-Сф Борис Галчев няма да бъде
реабилитиран в състава. Треньорът Едуард Йорданеску
призна, че и занапред сърцатият полузащитник ще е
извън плановете му. Футболистът от Разлог бе изгонен
от първия отбор от собственика на тима Гриша Ганчев,
след като критикува чужденците. Вероятно Галчев ще
бъде натирен през зимата от “Армията”. Той обаче игра
едно полувреме при победата над македонския Хоризонт Турново с 2:0 в мини-турнира, в който участваха
още и домакините от Царско село. Полузащитникът асистира за първия гол на Милчо Ангелов (19), след което
бившият играч на Литекс оформи резултата в 33-ата
мин. от дузпа. Срещата се игра едно полувреме, а в
другите 45 мин. “червените” излъгаха Царско село с 1:0
с попадение на Рубен Пинто (20), за да спечелят турнира. Втората проверка ще се запомни с меле, в което
пострада вратарят на ЦСКА-Сф Анатоли Господинов.
Той е с комоцио, счупен зъб и спукана устна след
сблъсък с противников футболист. Само бързата намеса на треньорските щабове и резервните футболисти
предотврати по-сериозно сбиване между играчите на
двата тима. Иначе в първия мач от тристранния турнир
Хоризонт би Царско село с 1:0.

ГРУПА А: Франция Швеция 2:1 0:1 Форсберг (54) 1:1 Погба (57)
2:1 Пайе (65); снощи
България - Беларус и
Люксембург - Холандия. 1. Франция 10
2. Швеция 7 3. Холандия 4 4. България 3 5. Беларус 2 6. Люксембург 1
V кръг, 25.03.2016: България Холандия; Швеция - Беларус; Люксембург - Франция
ГРУПА C: Чехия - Норвегия 2:1
1:0 Крменчик (11) 2:0 Жмрхал (47)
2:1 Кинг (87); Северна Ирландия Азербайджан 4:0 1:0 Лафърти
(28) 2:0 Макоули (40) 3:0 Маклофлин (67) 4:0 Брън (84); Сан Марино
- Германия 0:8 0:1 Кедира (7) 0:2
Гнабри (9) 0:3 Хектор (32) 0:4 Гнабри (58) 0:5 Хектор (65) 0:6 Гнабри (77) 0:7 Стефанели (82-автогол) 0:8 Фоланд (88). 1. Германия
12 2. Северна Ирландия 7 3. Азербайджан 7 4. Чехия 5 5. Норвегия
3 6. Сан Марино 0
ГРУПА D: Австрия - Ирландия
0:1 МакКлейн (48); Грузия - Молдова 1:1 1:0 Казаишвили (15) 1:1
Гацкан (78); Уелс - Сърбия 1:1 1:0
Бейл (30) 1:1 Митрович (86). 1.
Ирландия 10 2. Сърбия 8 3. Уелс
6 4. Австрия 4 5. Грузия 2 6.
Молдова 1
ГРУПА Е: Армения - Черна
гора 3:2 0:1 Кояшевич (36) 0:2
Йоветич (38) 1:2 Григориан (50)
2:2 Хароян (74) 3:2 Газариан
(90+3); Дания - Казахстан 4:1 1:0
Корнелиус (16) 1:1 Суюмбайев
(17) 2:1 Ериксен (36-д) 3:1 Анкерсен (78) 4:1 Ериксен (90+2); Румъния - Полша 0:3 0:1 Гросицки (13)
0:3 Левандовски (83+90- д ). 1.
Полша 10 2. Черна гора 7 3.
Дания 6 4. Румъния 5 5. Армения
3 6. Казахстан 2
ГРУПА F: Англия - Шотландия 3:0 1:0 Стъридж (23) 2:0
Лалана (51) 3:0 Кейхил (61); Малта - Словения 0:1 Вербич (47);
Словакия - Литва 4:0 1:0 Немец
(13) 2:0 Куцка (15) 3:0 Шкъртел
(36) 4:0 Хамшик (87). 1. Англия 10
2. Словения 8 3. Словакия 6 4.
Литва 5 5. Шотландия 4 6.
Малта 0
ГРУПА G: Албания - Израел
0:3 0:1 Захави (18-д) 0:2 Айнбиндер (66) 0:3 Атар (84); Лихтенщайн - Италия 0:4 0:1 Белоти
(11) 0:2 Имобиле (12) 0:3 Кандрева (32) 0:4 Белоти (44); Испания
- Македония 4:0 1:0 Велкоски (34автогол ) 2:0 Витоло (63) 3:0
Монреал (84) 4:0 Адурис (85). 1.
Испания 10 2. Италия 10 3. Израел 9 4. Албания 6 5. Македония
0 6. Лихтенщайн 0
ГРУПА I: Хърватия - Исландия 2:0 Брозович (15 и 90+1);
Турция - Косово 2:0 1:0 Йълмаз
(51) 2:0 Шен (55); Украйна Финландия 1:0 Кравец (25). 1.
Хърватия 10 2. Украйна 8 3.
Исландия 7 4. Турция 5 5. Финландия 1 6. Косово 1
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Лечков
скочи
на феновете
на България

Хиршер пръв в Леви
Австриецът записа 40-а победа в кариерата
Марсел Хиршер
триумфира в старта от
Световната купа по
ски в Леви. Във финландския курорт австриецът бе най-бърз на
слалом. Петкратният
световен
шампион
фиксира 1:44,67 мин.
Така той стъпи на найвисокото стъпало за
40-и път в бляскавата
си кариера. За първото място той изпревари сънародника си
Михаел Мат, който бе
по-бавен с 1,30 сек.
Трети остана италианецът Манфред Мьолг
на 1,31 сек. от победителя, докато германецът Феликс Нойройтер се нареди 4-и на
0,10 сек. от Мьолг.
Хиршер водеше
след първия манш с
53,11 сек., а след него
се движеше друг негов сънародник Марко
Шварц, който обаче не
успя да завърши във
втория манш и отпадна. Статистиката сочи,
че за първи път двама
австрийци се класират

M

на челните две места
от три години насам в
слалома. За последно
това е било при успеха на Хиршер над поголемия от братята
Мат - Марио. След втория старт от сезона
Хиршер е начело и в
генералното класиране със 180 т., пред
Алекси Пинтюро (Фр)
със 124, Нойройтер
със 110 и др. В Леви
Пинтюро, който триумфира в първия старт в
Зьолден на гигантски
слалом, се провали с
11-о време.
При жените първа
е основната фаворитка
в дисциплината Микаела Шифрин. Американката финишира за
1:52,71 мин., като изпревари Фрида Хансдотер (Шв) с 0,67 сек.,
а трета финала пресече Петра Влхова (Слвк)
на 0,75 сек. За Шифрин
това е 9-а поредна
победа на слалом и
общо 20 в дисциплината. За Световната купа
тя има 21 първи места.
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ГЛЕДАЙТЕ
ПО ЕВРОСПОРТ 1
СНУКЪР
15.00 и 21.00 Северна
Ирландия Оупън
ПО ЕВРОСПОРТ 2
ФИГУРНО
ПЪРЗАЛЯНЕ
19.30 “Гран При” на Франция
ПО Ф+
ТЕНИС
16.00 и 22.00 Финален
“Мастърс” в Лондон
КРАТКИ

Щангистка със
световна титла
по културизъм

Австриецът Марсел Хиршер се снима със северен елен след победата
си в старта от Световната купа по ски в Леви, Финландия

В същото време
ледената
кралица
Линдзи Вон счупи раменната кост на дясната си ръка на тренировка във Вейл. Засе-

га не е ясно колко време ще се възстановява
американката. Тя пропусна и първия старт в
Зьолден заради друга
травма.
“Ще
се

завърна
възможно
най-скоро, както винаги. Благодаря за любовта и подкрепата. Това
означава много за
мен”, сподели Вон.

Четвърта световна
титла за Оряшкова
Мария Оряшкова (80 кг) заслужи 4-та световна титла в спортното
самбо. Тя триумфира в столичната
“Арена Армеец” след победа на
финала над Свиатлана Тимашенка
(Блрс). Преди това родената в Панагюрище шампионка сломи кубинка и украинка.
Златото на Оряшкова не беше
единственото отличие за родните
спортисти. В бойното самбо Веселин Иванов (62) не успя да спечели
втора световна титла и остана със
сребро след загуба на финала от
руснака Рустам Талдиев. Мартин
Маринков пък спечели бронзов
медал при най–тежките (+100 кг). В
малкия финал той победи Еймина-

тас Ваикасас (Лат). След грубо
съдийско отсъждане Борислав Янаков (57) беше лишен от бронза. Отличието буквално бе подарено на
арменеца Максим Манукян.
В първия ден в бойното самбо
Валентин Бенишев (74) си извади
лявото рамо на финала и така остана втори за сметка на Ислам Махчаков (Рус). Бронзови медали спечелиха петкратният носител на световната титла по бойно самбо Марко Косев (57), Камен Георгиев (100)
и Мартин Иванов (68 кг, спортно
самбо). Снощи за златото се бориха още двама наши. Това са Борис
Борисов (62) в спортното самбо и
Никола Дипчиков (90) в бойното.

Топалов дели първото
място в Сейнт Луис
Веселин Топалов
дели първото място
на супертурнира по
шахмат в Сейнт Луис
($150 000). В III кръг
русенецът се наложи
с белите фигури над
Хикару
Накамура
(САЩ), а в другата си
партия за деня с черните завърши реми с
Вишванатан Ананд
(Инд).
Българинът
събра 3,5 точки и
дели първата позиция

именно с Ананд. В
надпреварата, в която участва и Фабиано
Каруана, състезателите ще спечелят
съответно $60 000,
$40 000, $30 000 и
$20 000 според позицията, която заемат в
крайното класиране.
Шампионът
ще
бъде определен след
три серии от партии.
В същото време в
Ню Йорк Магнус

Карлсен (Нор) и Сергей Карякин (Рус) направиха второ реми в
мача за световната
шахматна корона. Във
II кръг двамата си
стиснаха ръцете за
реми на 33-ия ход, а
защитаващият титлата си Карлсен игра с
черните. Третата партия е днес. Наградният фонд е $1 млн.,
като победителят ще
вземе $600 000.

Анев трети в Шушьоен, пак
изпревари Бьорндален
Красимир Анев се класира на
трето място в масовия старт на 15
км в състезанието по биатлон в
Шушьоен, Норвегия. Българинът
не допусна нито една грешка при
четирите си стрелби и преодоля
дистанцията за 40:10,9 мин., за да
се качи на подиума. Надпреварата е част от предварителните
стартове преди началото на Световната купа. Състезателят от Самоков бе по-бавен с 18,1 сек. от
победителя Симон Фуркад (Фр),
който също беше перфектен при

стрелбата. Втори с една грешка
се нареди друг французин - Симон Дестьо, на 3,9 сек. зад Фуркад. Легендата Оле Ейнар Бьорндален (Нор) остана десети на
1:37,3 мин., след като пропусна
общо четири мишени. Анев се
класира за масовия старт, след
като преди това в спринта на 10
км повали и 10-те мишени и финишира седми. Тогава той пак беше
по-бърз от Бьорндален. Световната купа започва на 27 ноември в
Йостерсунд, Швеция.

Тодорка Иванова триумфира на
Световното първенство в Полша.
30-годишната атлетка спечели в
категория “женска физика”. Зад нея
се наредиха Людмила Гошко (Рус) и
Мария Вател (Хол). Това е първа
световна титла за България в
женския културизъм. Тоди е бивша
републиканска и балканска шампионка в този спорт. Също така тя
е бивша национална състезателка
по вдигане на тежести.

Аоияма тръгна със
загуба във Фукуока
Даниел Иванов-Аоияма загуби
от “одзеки” Кисеносато на старта на турнира по сумо “Кюшю
башьо” във Фукуока. 192-килограмовият българин бе избутан от
дохиото от японеца, който използва техниката “йорикири”. Борецът от Елхово ще се бори днес
срещу Великия шампион и найтитулуван в историята сумист
Хакухо. Даниел все още няма победа над “Белия феникс”, ако не се
брои една служебна от миналата
година, когато монголецът се
контузи точно преди двубоя с
нашия. Иначе Хакухо е спечелил
всичките 16 срещи с българина.

Банско е Европейски
град на спорта
за 2017 г.
Банско бе обявен за Европейски град на спорта за 2017 година.
Кандидатурата е оценена от акредитирана комисия на Спортната асоциация на европейските
столици и градове (ACES Europe),
водена от председателя й ДжанФранческо Лупатели. “Банско ни
впечатли с това, че е един малък
европейски град, домакинствал
вече на 10 световни купи по ски
алпийски дисциплини. Нашата основна цел е да стимулираме градовете да развиват своите
спортни политики и инфраструктура”, обяви генералният секретар на ACES Хуго Алонсо.

Лоренсо победи
във Валенсия
Хорхе Лоренсо записа впечатляваща победа в последния си
старт с Ямаха в Мото ГП. На
пистата “Рикардо Тормо” във Валенсия испанецът спря хронометъра за 45:54,228 мин. Това беше и
последният старт за сезона. Той
изпревари с 1,185 сек. новия световен шампион Марк Маркес (Исп,
Хонда), а последен на стълбицата
се качи Андреа Яноне (Ит, Дукати).
В подножието на отличията остана Валентино Роси (Ит, Ямаха).
Доктора обаче заслужи второ място в генералното класиране, като
събра 249 т., а Маркес е с 298.
Трети се нареди Лоренсо с 233.
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