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Тяхната
полиция
Александър СИМОВ

“Моята полиция ме пазииии!” С този рефрен Веселин Маринов ужаси и последните останали фенове на ГЕРБ в героичния си
опит сладостно да се увековечи като първия певец,
изпял химн за българската
полиция. Вътрешният министър Цветан Цветанов
бършеше радостни сълзи
от очите си, докато слушаше тази песен по време
на празника на министерството. Красота и идилия!
С риск да се опълчим
срещу цялата милиционерска култура обаче, май е
време да си зададем найважния въпрос - какво изобщо прави полицията. Вчера от МВР надълго се похвалиха за проведена акция срещу проститутките по Слънчев бряг. В
същото време собственик
на фирма (да го наречем с
истинското му име - гаден експлоататор!) заключи 10 работници в асансьор, за да ги скрие от
проверка. Когато ги намерили, работниците били
почти задушени от липсата на въздух. Къде е пазещата полиция? На плажа
да арестува жени в
оскъдно облекло? Това ли е
най-големият приоритет
на величественото МВР?
Значи работниците в
България могат да бъдат
третирани като животни
в обор, и то без на някого
да му пука за това. Защото МВР се превърна във
фабрика за кино и химни,
но не и в институция, охраняваща хората.
Отидете да кажете на
работниците от асансьора, че МВР ги пази. МВР се
занимава с други работи.
И по същество с бездействието си е на страната на мизерниците, които
се държат с хората като
с животни. Мечтая си за
акция по залавянето на
експлоататори. Защото,
очевидно е - такива има. Те
обаче са спокойни.
Тяхната полиция ги
пази.

Миньорите
държат на
условията за
пенсиониране
в бранша
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Работодател скри
шивачки в асансьор
Намериха ги едва дишащи след 2 часа престой
на затворено заради страх от проверки на ГИТ
Собственикът на шивашката фирма “Блажеви” ООД в Петрич се е опитал да скрие десет работници в товарен асансьор, за да възпрепятства проверка на Главната инспекция
по труда, посочват в съобщение от ГИТ.
Екип на инспекцията на 20
и 21 юли проверява фирмата
заради сигнал от работници,
че всички са без трудови договори. Когато инспекторите

30
5 Сагата „Горна Арда”

влезли в сградата, голяма част
от персонала се опитала да
избяга или да обясни, че не
работи във фирмата, а е там
да пазарува или да пита за
наемане. Не било получено
съдействие и от шивачките,
останали в работното помещение, които обвинили инспекторите, че са дошли да им
вземат хляба, се посочва в
съобщението.
Жените са попълнили дек-

ларациите едва след като получили уверение от инспекторите, че са там, за да защитят
трудовите им права. На работодателя е връчена призовка да
се яви в дирекцията на ГИТ в
Благоевград. На следващия ден
инспекторите са потърсили
съдействие от МВР и са отишли
отново на съвместна проверка.
От ГИТ са настояли да бъде
отворен товарният асансьор,
но работодателят е отказал

под предлог, че съоръжението е блокирало. Асансьорът
все пак е отворен и в него са
открити 10 работници, които
едва дишали след стоенето на
затворено близо два часа.
Двама от тях са успели да
избягат, на останалите са взети данни, на трима са съставени актове от представителите
на МВР за липса на лични
документи, се отбелязва в
съобщението.

Снимка ПРЕСФОТО/БТА

Независимо от проблемите около държавните субсидии за тютюна и намалените
площи с тази култура, беритбата на тютюн в Разградско вчера официално започна
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„Топлофикация” се
върна при общината
Борисов ни прехвърли нерешим проблем, предупреди
Георги Кадиев, Владимир Каролев поиска приватизация
Ралица ТАБАКОВА

След повече от час спорове,
кавги и обиди столичните съветници решиха “Топлофикация-София” отново да стане 100% общинска собственост. Дружеството бе прехвърлено на държавата преди година и половина с
дългове от около 150 млн. лв.
Днес то е задлъжняло с над 510
милиона. Държавата се оказа
лош стопанин, а според мнозинството съветници задължение на
общината е да вдигне “Топлофикация” на крака.
Спорът се завихри в залата
основно за това, че в предложението на зам.-кмета Минко Герджиков няма никаква позиция
как ще се развива дружеството
и по какъв начин общината ще
подобри състоянието му. Георги
Кадиев от БСП поиска отлагане
на гласуването за следващото
заседание на СОС, на което да

бъде представена стратегия за
бъдещето на “Топлофикация”.
Владимир Каролев от НДСВ бе
още по-емоционален и настоя
да бъде изготвен план за приватизация на дружеството. Той
припомни, че общината е провела почти същия дебат през
2003 г. Сега преживявам дежа
вю, разликата е само в по-големите дългове, отсече финансистът. Кадиев предупреди на
няколко пъти, че прехвърлянето
на акциите е просто начин Бойко Борисов отново да се отърве
от голям и нерешим проблем.
Когато бе кмет, прехвърли отговорността на държавата, сега
маха от гърба си същия въпрос,
който му носи негативен пиар,
категоричен бе общинарят, който ще е и кандидатът за кмет на
левицата догодина. По думите му
в момента общината не може да
направи абсолютно нищо, за да
подобри състоянието на софий-

Левицата
се събира
на Бузлуджа
ационален събор на левицата ще се проведе на 31 юли.
В местността Историческа
поляна под връх Бузлуджа
членове и симпатизанти на
БСП ще отбележат 119-ата
годишнина на социалистическото движение в България и празника на БСП
2 август. Членове на ръководството на
БСП ще поднесат венци и цветя на Барелефа на основоположниците на партията, на Паметника на партизаните
от Габровско-Севлиевския отряд и на
Паметника на Хаджи Димитър. На историческия връх 119 млади социалисти ще получат партийните си книжки.
На националния митинг своето послание към членовете и симпатизантите на левицата ще отправи председателят на НС на БСП Сергей Станишев. Ще бъде връчена годишната награда на Фондация “Институт Николай Добрев” и наградата на НС на
БСП за политическа журналистика и
публицистика “Георги Кирков-Майстора”. Ще бъдат поднесени венци и цветя на Паметника на свободата на връх
Шипка.
Ден по-рано младежите в БСП организират в Казанлък дискусия на тема:
“Бузлуджа - пътят към една мечта”.

Столичната община притежаваше 52% от акциите в “Топлофикация-София”. В началото на 2009 г. те бяха
прехвърлени на Министерството на икономиката и енергетиката за погасяване на тогавашните дългове към “Булгаргаз”. Тогава кабинетът “Станишев” отпусна от държавния бюджет 250 млн. лв. на Българския енергиен холдинг,
който да уреди газовия дълг на топлофикацията. Парите
са вид държавна помощ и все още са дължими на БЕХ.
Сега обаче именно икономическото министерство се
съгласи безвъзмездно да даде топлото на общината. Тя
обаче трябва да уреди и борчовете на дружеството.
ското парно. Загубите за тази година ще са близо 38 млн. лв.,
предупреди той.
Кадиев контрира обяснението на Минко Герджиков, че са се
договорили с правителството за
по-ниски цени на парното в София. Това би означавало, че управляващите оказват натиск
върху ДКЕВР, отсече левият
съветник. Ако искаме “Топлофикация” да не е на загуба, ще
трябва да повишим цените с

24%, смята Кадиев. Някой от вас
готов ли е да каже на софиянци,
че ще им вдигне топлото с 24 на
сто, попита риторично той.
В същото време кметицата
Фандъкова обясняваше, че водела сериозни разговори с Борисов, който й обещал подкрепа
за решаване на проблема “Топлофикация”. Когато дружеството
стана държавно, правителство и
кмет не работеха заедно, а сега
са партньори, опита се да обяс-

ни ситуацията Фандъкова. Тя
така и не можа да конкретизира
как кабинетът ще съдейства на
общината, но пък обеща екип да
изготви доклад за състоянието на
“Топлофикация” и стратегия за
развитието й. Кадиев контрира и
това изказване, защото според
него СОС би трябвало да вземе
решението си, след като разполага с доклад, а не преди това.
В крайна сметка съветниците
отхвърлиха предложението за
отлагане на точката от дневния
ред и гласуваха “за” връщането
на “Топлофикация” в общината.
Против бяха единствено съветниците от НДСВ, ДСБ и Георги
Кадиев. Останилите общинари от
БСП бяха странно мълчаливи по
време на дебатите. Някои от тях
дори не криеха възмущението
си, че Кадиев ярко и шумно взима отношение, въпреки че групата предварително била решила да гласува “за”.

СОС си взе градинката
до Руската църква

Снимка БГНЕС

Ралица ДИМИТРОВА

Общината окончателно
се отказа от дела си в
Централни хали, за да си
върне собствеността върху
градинката до Руската
църква. Общинските съветници гласуваха вчера за
сделка, при която 25-те
процента общински акции
в халите ще бъдат разменени за градинката до
Руската църква.
Против бяха съветниците от БСП, СДС, “Атака” и
НДСВ. Основният им мотив
бе, че размяната не е равностойна и че стойността
на акциите е занижена, а
на парцела - завишена.
Владимир Каролев обясни,
че е подценена цената на
общинския дял в халите и
постави под съмнение
оценката на консултантите от KPMG.
ГЕРБ и ДСБ излязоха с
тезата, че става дума за
решение в името на софиянци, защото имало опасност някой да огради градинката до църквата. Общинският съвет задължи

Н

Сред
естествения
декор на
двореца на
крепостта
“Царевец”
във Велико
Търново
Националната
опера и балет
ще постави
за първи път
на открито
операта
“Дон Карлос”
от Джузепе
Верди.
Спектакълът
ще се играе
на 30, 31 юли
и 1 август

кмета Фандъкова да предаде общинския дял в магазина в размер на 25%,
оценен на 6,24 милиона.
Срещу него фирмите “Ащром Б.В.” и “Абротеа интернешънъл” ще предоставят
на общината собствеността върху градинката с
площ от 1,3 дка, оценена
на 5,50 млн. лв. Заради
разликите в цените новите
собственици на акциите в
халите трябва да доплатят
650 000 лв. Каролев обяви, че вероятно ще сезира
прокуратурата за сделката.
Вчерашното заседание
на СОС продължи над 7
часа, след като в дневния
ред бяха включени близо
90 точки. Още в началото
имаше разгорещен спор
дали някои от точките да
не бъдат отменени, или да
бъде насрочена нова сесия идния понеделник. В
крайна сметка общинарите гласуваха удължаване
на работата на СОС поне
до 17 ч. Това бе последната сесия преди лятната
ваканция.

Мозъците изтичат и след като сме в ЕС
За да съществува България като
нация и да развива своя собствена
икономика, трябва да спре изтичането на мозъци от страната. Това заяви
зам.-председателят на ВМРО Костадин Костадинов. У нас се наблюдава
неконтролируемо изтичане на специалисти - на инженерен потенциал, на
научно-технически кадри, смята той.
Според Костадинов, откакто България стана член на Европейския съюз

през 2007 г., годишният брой на
емигрантите се увеличава непрекъснато. Статистиката, обявена от
Националния статистически институт,
до голяма степен била нереална. Тя
не обхваща с пълна достоверност
хората, които в момента не са в
България и нямат намерение да се
връщат, категоричен бе Костадинов.
Причините са в икономическото
състояние на страната.

Дора Янкова:

Мечките да се прибират в резервати
За
по-категорични
действия на държавата по
проблема с нападенията
на мечки над хора се обяви кметът на Смолян
Дора Янкова. Тя предложи дивите мечки да бъдат
оттегляни в специални ре-

зервати, далеч от населените места. Междувременно стана ясно, че
МОСВ е издало разрешително за отстрел на една
кафява мечка в района,
където бе последното
нападение на диво жи-

вотно над жена. Екоминистерството е дало и
съгласие за разселване
на осем мечки от област
Смолян в подходящи високопланински територии
с ниска плътност на вида,
далеч от населени места.
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Председателят на СОС Андрей Иванов охлажда
предваканционните страсти на общинарите

КБ КЪМ МНОЗИНСТВОТО ЗА ОТПУСКИТЕ:

Ще се видим в
Конституционния съд
Управляващите отхвърлиха на прибежки президентското вето
Искра МИЛЕВА

“Г-жо Фидосова, с удоволствие ще се видим в
Конституционния съд и
там ще се състезаваме”.
Така се обърна Любен
Корнезов към гербаджийката по време на двучасовия разгорещен дебат
за президентското вето
върху промените в Кодекса на труда в частта на
ползването на годишните
отпуски. Държавният глава не е съгласен натрупаните отпуски да се използват до края на 2011
г., а тези, които не бъдат
използвани, да “изгорят”.
Корнезов запита дали
има някой в залата, който
да отрече, че правото на
ползване на отпуска е основно конституционно
право. Той бе категоричен, че това е санкция на

управляващите към хората за предполагаема
вина.
Отпуската се превръща от право в грях, заяви
шефът на социалната комисия Драгомир Стойнев.
Той упрекна мнозинството, че явно за тях кризата
е удобно извинение за антисоциалните им действия. “За това, че министърът на финансите не
може да си свърши работата, ще се плаща от нас,
от хората”, коментира
Стойнев. Депутатът допълни, че в обществото се
носят горчиви шеги: “Не
само отпуските ще ни
вземат, а ще си плащаме
и за това, че работим”.
Става въпрос за слагане на ред, бе коментарът на социалния министър Тотю Младенов.
След неговото изказване

гербаджиите се осмелиха
и за първи път поставиха
рекорд по изказвания. Темата на дебата обаче
очевидно им бягаше, тъй
като в изказванията преобладаваха личните нападки към левицата. Красимир Велчев се опита да
развие темата за образованието на шефа на социалната комисия, както
и за лидера Сергей Станишев. Драгомир Стойнев
го посъветва да отиде и
да му види дипломната
работа в Сорбоната, ако
говори френски и успее
да се ориентира. Той припомни, че предишният
премиер е постигнал вдигане на заплати, увеличение на майчински и спад
на безработицата.
С интерес следя този
дебат и във всяко изказване на мнозинството чу-

Оставката на главния архитект Петър Диков поискаха вчера жители на
Казичене, които скандираха пред сградата на парламента. Хората не искат
в селото да бъде разположено гробище, за което столичните общинари са
взели решение миналата година

Управниците забравиха
обещанията си
Пропастта между обещанията на ГЕРБ и реалността
става все по-голяма, заяви вчера председателят на НС на
БСП Сергей Станишев при срещата си с кмета на Берлин
и зам.-председател на Германската социалдемократическа партия Клаус Воверайт. Двамата обсъдиха актуалната
политическа и икономическа ситуация в България и предизвикателствата и задачите пред европейската левица.
Сергей Станишев отбеляза, че политиката на правителството води до задълбочаване на кризата. Според лидера на БСП управляващите не са в състояние да предложат адекватни антикризисни мерки. Станишев изтъкна, че
за първи път в последните 13 години се приема актуализация на бюджета. Според него причината е, че правителството не е в състояние да събере приходите в бюджета.
Само за първото тримесечие се наблюдава спад в икономическото развитие от 3,5%, а фискалният резерв ще бъде
стопен наполовина до края на годината, изтъкна той.
На срещата беше обсъдена темата за състоянието на
европейската социалдемокрация и мерките, които е необходимо да бъдат предприети, за да си върне левицата
доверието на гражданите. Станишев запозна госта със
ситуацията в БСП и предприетите действия за обновяване
и отваряне на партията, като наблегна на създаденото
през 2009 г. Младежко обединение. Станишев и Воверайт
изразиха желание за активно сътрудничество за предстоящите местни и президентски избори. В срещата участва
международният секретар на БСП Деница Златева.

Със 128 гласа “за” на
мнозинството и 48 “против” поправките в Кодекса на труда бяха приети,
а президентското вето
отхвърлено. Мая Манолова обаче поиска прегласуване, тъй като 7 от депутатите на ГЕРБ не са

били в залата и според
нея информационната табела за пореден път отчита грешно гласовете.
Още двама от мнозинството успяха да се доберат до залата и този път
гербаджийските гласове
го докараха до 130.

ОБЩИНАТА МЪЛЧИ ЗА
БОРИСОВ И ФАНДЪКОВА
Вече повече от два месеца Столичната община не
дава отговор на въпроса какви обезщетения за
неползван отпуск са получили вече бившите
служители на СО, които се преместиха от “Московска” 33 в Министерския съвет. На 11 май 2010
г. ДУМА подаде Заявление за достъп до обществена информация, в което поиска да узнае какви
суми са изплатени на Бойко Борисов, Александър
Цветков, Росен Желязков, Николай Боев, Нели
Нешева и Йорданка Фандъкова за неизползвани
дни годишен отпуск. Всички те са били в трудови
отношения с общината до юли 2009 г., а самият
Борисов твърдеше, че докато е кмет, не само че
не си почива, а почти и не спи.

Шефката на НОИ взела
31 бона обезщетение

Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

Сергей Станишев:

вам една и съща лъжа че няма отнемане на
права, заяви Мая Манолова. Тя бе категорична,
че е лъжа и това, че до
края на 2011 г. всички
хора ще си вземат отпуските по график. Манолова отново предупреди, че
с ограничаването на
правото на отпуск ще
завалят дела от Страсбург. Ако продължавате
да се инатите, хората
няма да гледат безучастно как се упражнявате
върху тях, заяви депутатът от КБ. Решенията
със саблен замах не са
правилният подход, изтъкна Георги Пирински.
Въпреки това в един
момент от кафенето и мястото за пушене започна
на прибежки пренос на
депутати към залата за
скоростна регистрация.

Управляващите мерят с двоен аршин,
заяви Мая Манолова. Тя изнесе данни,
че шефката на НОИ Христина Митрева
е взела 31 265 лв. и 36 ст. обезщетение
за неползван отпуск. Това е посочено в
отговор на питане на Димитър Дъбов от
социалния министър. Обезщетението на
Митрева е за неползвани 225 дни за
периода 2001 - 2009 г. при назначаването й за зам.-министър на труда. “Натрупването на неизползваните отпуски
на Митрева е свързано с функциите й
като главен директор в НОИ, които изискват лично участие и присъствие през
целия период на съставяне на бюджетната прогноза, съгласуване и приемане
на Закона за бюджета на ДОО, както и
редица задачи и отговорности през
продължителни периоди от време, се
казва в отговора на Младенов. Митрева
не ползвала отпуск и защото при отстъствие на управителя го замествала.
Невъзможност и дори препоръка да не
се използва пълния размер на полагаемия отпуск има през целия период, ко-

гато тя е ръководител на компонент по
проекта на СБ за администриране на
социалното осигуряване, пише още в
отговора. Функциите на Митрева в европейски работни групи също не позволявали да си вземе отпуск. Нямало основания да се смята, че натрупаните
отпуски са плод на неправилна вътрешна организация на работа или са нанесли вреди на НОИ.
Ексшефът на НОИ Йордан Христосков е получил дори повече като обезщетение за неизползвани отпуски. При
освобождаването му от поста през май
2009 г. е взел над 47 000 лв. за неизползвани 228 дни. Христосков не успял
да отпускарства заради радикални промени в осигурителното законодателство
и разширяване административните
функции на НОИ.
Според отговора на Младенов изплатените обезщетения на Митрева и Христосков са реализирани техни права по
закон и са в пълно съответствие с нормативните изисквания.

Съкращават 4500 души от 4 министерства
Над 7008 души административен персонал е съкратен, а с
допълнителното преразглеждане
на функциите на четири министерства още 4500 души ще излязат от
администрацията. Това обяви вчера Менда Стоянова след среща

между ГЕРБ и Синята коалиция.
Само ден по-рано вицепремиерът
Дянков се кле, че остава да бъдат
съкратени само още 2500 души от
централната администрация. Готова е макрорамката на бюджета за
следващата година, която ще бъде

огласена следващата седмица,
каза още Стоянова. По думите й
тя предвижда намаляване на дефицита. Втора актуализация на бюджета до края на годината няма
да има, обеща шефката на бюджетната комисия.

ГЕРБ в Пловдив отложи
спасяването на операта
Веселка ВЕНКОВА

Противно на очакванията общинските съветници от ГЕРБ в Пловдив
вчера не внесоха в заседание на общинския
съвет предложението,
което обявиха, че подготвят в сряда. С приемането му общината трябваше да поеме ангажимент
към 1/10 от издръжката
на Оперно-филхармоничното дружество. Ден
по-рано в присъствието
на областния управител

Иван Тотев кметът на
Пловдив Славчо Атанасов официално съобщи,
че негова грижа занапред ще са тези 246 000
лв. Същото той повтори
и вчера с уточнението,
че това ще става от следващата бюджетна година, защото за 2010 г.
пари няма предвидени.
След серия срещи в
столицата стана ясно, че
е постигнат компромис дружеството да остане в
сегашния си вид, ако общината поеме част от

издръжката му. В сряда
ГЕРБ съобщиха, че са
договорили със зам.-министъра на културата
Митко Тодоров нова форма - Държавна операПловдив. Зам.-председателката на общинския
съвет Сузана Николова
от ГЕРБ заяви ден порано, че вече подготвя
предложението до местния парламент, но се
оказа, че то ще се гледа
на някое от следващите
заседания на ОбС.
Община Русе разпро-

страни вчера становище,
в което предлага да бъде
запазен статутът на
съществуващите дейности на Русенското оперно-филхармонично дружество - Русенска филхармония и Русенска
опера с филхармоничен
оркестър, хор, балет, ателиета и сценични служби, чиито музикален продукт да се представя и в
Силистра, Свищов, Габрово, Разград, Шумен,
Търговище, Добрич, Велико Търново и др.

4

ПЕТЪК 23 ЮЛИ 2010

www.duma.bg

България
Турски
радиостанции
заглушават
ефира по
Черноморието

кратки

Рибари в затвора
заради каракуда

Снимка БГНЕС

Двама бракониери ще изтърпяват ефективни присъди от по 8 и
4 месеца за това, че на 10 март
са хвърлили мрежи в язовир “Жребчево” и след това са извадили 126
кг каракуда, червеноперка и платика. Присъдите издаде Районният
съд в Сливен, мъжете са жители на
град Средец и с. Селиминово. Двамата ще платят 1300 лв. глоба
общо и им е забранено да хвърлят
въдица в който и да е водоем у нас
за 3 години. Риболовците са
задържани на 11 март, след като
предния ден успели да се укрият
от инспекторите. При проверката
е установено, че мъжете имат
наложени предходни присъди за
аналогични прояви.

Сигнал на чужди радиостанции
заглушава българския ефир по Северното Черноморие и това лято. Това е
установила репортерска проверка на
радио “Фокус” във Варна. На честотите
на български радиостанции в района и
по пътя към Каварна и Шабла най-често може да се чуят предавания на
турски радиа, които имат по-силен сигнал от българските и понякога се
излъчват на честотите на известни радиовериги. При пътуване в района на
Златни пясъци и Балчик шофьорите
трудно засичат български радиа. Сигналът на турски радиостанции достига
и до Добрич. На монитора на радиата
се изписват турски медии и телефони.
През лятото сигналите на чуждите радиостанции са по-силни и проблемът
по цялото Черноморие, макар не нов,
се изостря.

За имот син уби
баща си
На плаж... с каруца, неотменната гледка на печалната ни действителност

Гласят два състава
„Антимафия”
Не искам да вярвам, че е възможен натиск
върху съдии, заяви Лазар Груев

Д

ва специализирани съдебни
състава “Антимафия” - специализиран съд на първа инстанция с
прокуратура към него и апелативен специализиран наказателен съд,
предвижда да създаде парламентарното мнозинство. С това се похвали Искра
Фидосова, съпредседател на ПГ на ГЕРБ
и председател на правната комисия.
Престъпленията срещу републиката
и престъпленията от организирани
престъпни групи с отвличания са делата, които ще се гледат в спецсъдилищата, поясни депутатката. Длъжностните
присвоявания в особено големи размери и прането на пари, престъпленията,
извършени от министри, зам.-министри,
главни секретари и т.н., също щели се
пренасочват към специализирания съд.

Според Фидосова този съд ще гледа
около 200 дела годишно. На първа инстанция щели да са необходими около
30 магистрати, а на втора около 24-25.
Тези места в момента са свободни щатове на Висшия съдебен съвет и трябва да
бъдат прехвърлени, добави депутатката.
Фидосова коментира, че в момента
съдът работи бавно, защото няма равномерно разпределение между съдилищата и делата. В момента не може да се
осигури принципът на непрекъсваемост
на съдебния наказателен процес, смята
Искра Фидосова.
Не искам да вярвам, че е възможен
натиск върху съдии в една демократична държава. Това заяви пред журналисти председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев преди нача-

лото на заседанието на ВСС. До него не
била достигнала информация, че в МВР
има компрометиращи данни за съдии и
това се използва срещу тях за постановяване на конкретни решения. Това заяви юристката Татяна Дончева вчера в
сутрешен тв блок.
На въпрос как ще коментира думите
на вътрешния министър Цветан Цветанов, че близо 5% от съдиите са корумпирани, Груев отговори: “Попитайте главния прокурор кога, колко и какви обвинения ще повдигне, защото за един
съдия е важно не какво се приказва, а
какво вършат институциите.” Според
председателя на ВКС говоренето по този
начин пречи на магистратите да си
вършат работата и в чисто човешки план
им действа затормозяващо.
Непрекъснато призовавам институциите за взаимодействие и партньорство в рамките на техните правомощия,
защото един наказателен процес започва от полицията, минава през прокуратурата и завършва в съда, каза Лазар
Груев. Той уточни, че не може да се
говори за нарушаване на това партньорство в момента, но все още имало
какво да се желае.

Сливат болници в Стара Пуснаха братовчед на Стоянов,
Загора, режат 200 легла задържан при „Всичко коз”
Христо ХРИСТОВ

Поръчаното от Анна-Мария Борисова
сливане на двете най-големи болници в
Старозагорска област - университетската и
МБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович”, ще се
случи. Това съобщи директорката на РЦЗ
д-р Златина Нанева.
Цената са 200 легла по-малко в бъдещото
обединено здравно заведение и няколко
милиона лева за покриване на стари
задължения от сегашните две дружества.
С особено мнение под протокола са се
подписали изпълнителният директор на
МБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” д-р
Николай Колев и членът на съвета на
директорите д-р Бисер Макелов, както и
председателите на двата синдиката. Категорично против идеята са от регионалната
колегия на Българския лекарски съюз.
Според д-р Нанева няма да има съкращения на лекарския и сестринския персонал,
който и сега не покривал евроизискванията. Запазвали се щатовете на 355 лекари и
688 сестри. Нанева отказа да коментира
размера на натрупаните задължения, които
по настояване на КНСБ и КТ “Подкрепа”
трябва да бъдат покрити от резервите на
МЗ. По неофициални данни сумата
надхвърля 10 млн. лв., като поне половината са просрочени.
Преди дни в Стара Загора Борисова се
закани, че ако обединението не се
случи, “няма да дам нито стотинка,
иначе ще се отблагодаря с няколко
милиона!” и даде срок - 25 юли. От РЦЗ
не се наеха да коментират как ще “преодолеят” решението на Конституционния
съд от 2001 г., според което подобно
сливание ще бъде “национализиране на
общинска собственост”.

С

поред първоначалната информация братовчедът на
евродепутата от ГЕРБ Емил
Стоянов, брат на президента
Петър Стоянов (1997-2002), Рашко
Стоянов е уличен в съпричастност
към разбитата престъпна група,
ощетила държавата с 250 млн. лв.
за две години. Стоянов е данъчен
служител, който работи в НАППловдив.
Важният братовчед, който в сряда сутринта бе задържан при мащабната полицейска акция “Всичко коз”, бе пуснат на свобода без
никаква мярка за неотклонение.
Рашко Стоянов бил разпитан в полицията от следовател от НСлС и

освободен. Директорът на ОД на
МВР в Пловдив, старши комисар
Тодор Чонов, обясни, че след проверките на шестте адреса в сряда
били иззети документи, чието
съдържание също щяло “да се разследва на централно ниво”.
Стана ясно, че след задържането му Рашко Стоянов бе уволнен от
дирекция “Обжалване управлението на изпълненията” в НАП-Пловдив, в която работи като старши
юрисконсулт повече от десет години. Той бе и един от кандидатите за
директор на ОУИ през ноември
2009 г., когато се избираха нови
шефове на мястото на Георги
Търновалийски и Никола Брънчев.

Шеф на митница
подаде оставка

Н

ачалникът
на
митница “Югозападна” Николай
Шушков подаде
оставка. Това е морален
акт, заяви Шушков и
обясни, че повод за оставката му е случаят от
миналата седмица. Тогава митническият инспектор в Кюстендил
Марио Христов бе
задържан с белязани
пари при опит за получаване на подкуп. Още
в петък Шушков е про-

вел разговор с директора на Агенция “Митници” Ваньо Танов. “Това
е мое лично решение и
разбиране, никой не ме
е подканял за това. В
моята над 15-годишна
ръководна практика в
системата за първи път
служител в подопечните ми митнически учреждения е задържан
под стража и е с повдигнато обвинение за
престъпление по служба. Прецених, че е мо-

31-годишен габровец убил баща
си след скандал за имот. Той обявил
63-годишния си родител Васил
Ботев за издирване на 20 март.
При разкриване на престъплението е използван детектор на лъжата. Отцеубиецът направил пълни
самопризнания. Два дни “синът”
бъркал бетон през нощта и изграждал саркофаг в котелното помещение, за да скрие трупа. С
камъни, арматура, бетон и цимент
той подготвил мястото и зазидал
тялото, увито в найлонови торби.

Ще съдят
проститутки за
безделничество
16 магистрални проститутки
ще бъдат изправени на съд за безделничество. Жриците на любовта, една от които рускиня, били
задържани многократно, а някои
имали присъди. Всичките твърдяли, че нямат сводници. За тях се
предвижда пробация или до 2 години затвор за “получаване на доходи по неморален начин”. При операцията са арестувани 27 проститутки. Две са непълнолетни момичета на 17 и 16 години, които ще
бъдат върнати на родителите им.
9 ще бъдат освободени, защото за
първи път попадат в ареста.

Дончо Магарето обра
сестра на прокурор
Дончо Иванов, известен като
Дончо Магарето, ще лежи 3 години
в затвора при първоначален строг
режим. В началото на юни той
влязъл с взлом в жилището на
Кристина Лазарова, сестра на
прокурора от ВКП Камен Михов.
Магарето пробил дупка в масивен
бетонен навес над терасата на
апартамента и проникнал в дома
на магистратската роднина. Харесал си златни накити, валута и
български левове. Извършителят
на близо 400 регистрирани кражби
и други престъпления подписа споразумение с Районната прокуратура в Благоевград.

Осъдиха
екскурзоводката
до Охрид
рален акт да подам оставката си”, обясни той.
Николай Шушков е един
от основателите на Националната организация на митническите
агенти в България. Бил
е заместник-кмет на
Благоевград в екипа на
Лазар Причкапов. Той е
бил ръководител на
митнически пункт “Станке Лисичково”, началник на Районна митница-Благоевград, на митница “Кулата”.

Димитровградският районен
съд призна организиралата екскурзията в Охрид Боряна Георгиева за виновна в това, че е
извършвала външнотърговска туроператорска дейност без необходимата регистрация по Закона
за туризма. 4500 лв. е наложената
глоба. Георгиева е лишена за 2
години от правото да упражнява
каквато и да е търговска дейност. Тя заяви, че ще обжалва и
че не се чувства виновна.
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Снимки БГНЕС

Над 15 000 българи
са работили в
Германия за 10 г.
овече от 15 000 българи са работили
в Германия за последните 10 години, информира Агенцията по заетостта след среща на шефката на агенцията Росица Стелиянова с парламентарния държавен секретар на Германия
Ханс Йоахим Фуктел.
Около 3000 българи работят към момента в
Германия само по две от действащите 5
споразумения за партньорство между двете
страни - в сферата на строителството (2578
човека) и в областта на медицината (близо
200 лекари и медицински работници).
Българските работници проявяват засилен интерес към сезонна заетост на германския трудов пазар. 185 оферти са пристигнали за такава заетост у нас от тамошни фирми
само за първите 6 месеца на 2010 г., при 220
оферти за цялата 2009 г. Справките сочат, че
има работници, които 5, 6 до 7 поредни години работят при един и същи работодател в
Германия.
Средно по около 200 български студенти
годишно се възползват от възможността да
стажуват и работят в Германия през последните няколко години. Най-активно се използват възможностите на споразумението за
срочна работа в хотелиерството, ресторантьорството, домакинства с лица, нуждаещи се
от грижи, и в селското стопанство.

П

Поради високите температури, които според прогнозите за времето ще се задържат над 30 градуса, община
Варна разкрива 4 пункта за раздаване на безплатна минерална вода. В тях ще дежури медицинска сестра, която
ще измерва кръвното налягане и ще дава съвети на пострадалите от жегите

Джипитата няма
да издават болнични
на подсъдими

О

бщопрактикуващите
лекари
няма да имат
право да издават болнични листове
на хора, участващи в
съдебни дела от особен обществен интерес. Вместо това болничните ще се издават
от ТЕЛК и НЕЛК по образец, подписан от министрите на здравеопазването и правосъдието. Това съобщи
шефката на Из-пълнителната агенция “Медицински одит” доц.
Златица Петрова. Промяната ще бъде напра-

вена в наредбата за
медицинска експертиза. Препоръка за подобна стъпка е направена от Еврокомисията в последния й мониторингов доклад,
твърди Петрова.
Ще бъдат уважавани този тип медицински свидетелства, които са подписани от
двамата
министри,
подчерта тя. Агенцията “Медицински одит”
ще участва в контрола
върху издаването на
тези болнични листа,
стана ясно от думите
на доц. Петрова.

Оше по темата

Временен избор
на личен лекар
Хората, които пребивават в друго населено място за период от един до пет месеца, трябва да си изберат временно общопрактикуващ лекар на мястото извън постоянното им местоживеене, съобщиха от
НЗОК.
Изборът става с формуляр, който се
попълва от лекаря, който ще обслужва
здравноосигурения за периода на пребиваването му на новото място. При временен избор гражданите се ползват с
всичките
си права
по Закона
за здравното осигуряване и
Националния рамков договор. Лекарствените
средства, които хроничноболните ползват
за домашно лечение, се предписват от
временното джипи, а рецептите се
изпълняват в аптеки, сключили договор с
РЗОК в района, в който е упражнен временният избор. При изтичане на срока
пациентът автоматично се връща в списъка на постоянния си личен лекар.
Здравноосигурените, на които е поискано да заплатят за оказаната им медицинска помощ при инцидентно посещение,
задължително трябва да изискат от лекаря финансов документ за платените суми.
Два пъти в годината - през юни и декември, всички осигурени имат право да сменят личния си лекар. През юни това са
направили 128 803 души.

Села потънаха в
мрак, няма пари
Кметове пращат хората си в неплатен отпуск,
съкращават и правят актуализация на бюджета
Христо ХРИСТОВ

Н

а тъмно са повечето села в Старозагорска област, установи
репортерска проверка
на ДУМА. Орязаните
бюджети на общините
са принудили кметовете да прибегнат към
най-лесната антикризисна мярка: дърпане
на шалтера за уличното осветление. В самата община Стара Загора са разредили
лампите на градската
мрежа наполовина,
във всичките 51 села
лампите гаснат преди
полунощ. Такъв е

ритъмът в общините
Чирпан, Опан, Казанлък, Мъглиж, Николаево. Кметът на Опан
Минчо Чавдаров признава, че подобен подход, особено към селата, си е нож с две
остриета - спестява
някой лев, но пък улесняват бандитите.
Повечето селски
управници настояват
да се намери по-различен график за осветлението по уличките,
защото населението
се прибира рано, но и
рано става. От курорта
Старозагорски минерални бани пък се гневят, че с изгасените

лампи предизвиквали
недоволството и на
българските, и на чуждите туристи.
Към повсеместно
ползване на поне седмица неплатен отпуск
са преминали общинските администрации,
в Чирпан кметът Васил
Донев, заместниците
му и селските кметове
ще работят по 5 дни
по-малко месечно. Заради отпуски на служителите имало случаи на провалени
търгове, все някой от
членовете на комисиите липсвал.
Единствено
без
драстични мерки оце-

лява община Гълъбово, но и там са свили
“колана”, признава
зам.-кметът Пламен
Бараков. Почти навсякъде са прекратени
гражданските договори със специалисти,
освободени са чистачките, ред е на секретарите на селските
кметове, където все
още ги има.
Още през юни от
община Сливен предупредиха, че предстои
съкращение на служители, като орязването
щяло да достигне 20
на сто. Закривали се
всички незаети бройки. С близо 800 хил. лв.

се намалява общата
изравнителна субсидия за града на стоте
войводи, където готвят
актуализация на бюджета си. На 4-дневна
седмица от началото
на юли пък е общинската администрация в
Ямбол.
За задаващите се
тежки проблеми алармираха още преди
месец общините, членуващи в РАО “Тракия”.
Те се срещнаха с президента Георги Първанов в Казанлък на 6
юни и обявиха, че има
опасност да спре нормалното функциониране на местната власт.

Безработицата в
Белица стига 48%
В община Белица безработицата е
47,66%, в Якоруда - 42,16%, Струмяни
- 19,03%, Симитли - 14,44%, и др.
През юни броят на регистрираните
безработни в област Благоевград е 20
465 души, а равнището на безработицата общо е 11,99%. Това съобщи вчера председателят на регионалното
ръководство на КНСБ Васил Чолаков.
Миналия месец в областта се запазва тенденцията за високо равнище на
безработицата в няколко общини - картина, която се повтаря от години, отбеляза Чолаков. Споменатите общини попадат в тази негативна класация.
Чолаков съобщи, че не е получен
все още отговор на писмо, изпратено
преди месец от Регионалния съвет на
КНСБ и Търговско-промишлената палата в Благоевград до регионалния министър Росен Плевнелиев. В него се
отправя молба за среща, за да стане
ясно ще се строи или не автомагистрала “Струма” - жизнено важен обект за
областите Перник, Кюстендил и Благоевград. С изграждането й ще се открият около 10 000 работни места, каза
Чолаков. Той изрази опасения, че проектът може да не се осъществи в определения срок и предвидените европейски средства да не бъдат усвоени.

Гората храни населението на с. Аврамово, община Якоруда, селото с найголяма надморска височина и безработица в България. Седящите край пътя
от Якоруда за Велинград българо-мохамеданки разчитат на доходи от
продажба на малини, ягоди, боровинки, манатарки и пачи крак, чай, буркани
със сладка и консервирани гъби. За населението на гордата Родопа гората
замества държавата, защото им осигурява препитание

6

ПЕТЪК 23 ЮЛИ 2010

Икономика
Готви се екшън план
за пътни проекти

www.duma.bg

Снимки ПРЕСФОТО/БТА

Ще се подготви план за действие по пътни проекти, финансирани с държавни инвестиционни заеми,
съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. До 15 дни ще бъде изработен план, който да разясни кои лотове по проектите
“Транзитни пътища V” и “Рехабилитация на пътната
инфраструктура” трябва да завършат през тази година, кои от тях могат да се отложат за следващата и
кои да се спрат.
Идеята за работния план е станала ясна след среща между строителния министър Росен Плевнелиев,
председателят на УС на пътната агенция Божидар
Йотов, представители на Камарата на строителите в
България и Браншова камара “Пътища”. Когато планът
бъде готов, предстои още една среща в същия формат, за да се набележат следващи действия.
От Агенция “Пътна инфраструктура” съобщиха, че
се водят индивидуални разговори с фирмите изпълнители, за да се прецени какви дейности до момента са
извършени на обектите и какво е необходимо още да
се прави по тях. По предварителна информация към
края на юни около 62 млн. лв. са необходимите средства за довършване на работата по отделните пътни
проекти. Според финансовите меморандуми, проектът
за “Рехабилитация на пътната инфраструктура”, финансиран от Световна банка, трябва да приключи през
следващата година. Крайният срок на проект “Транзитни пътища V”, изпълняван чрез заем от Европейската инвестиционна банка, е 2013 г.

Земеделски стопани от село Лудогорци, Разградска област, прибират реколтата от ечемик

Компанията за петролната
тръба инвестира 1 млрд. евро
Обещават в проекта за „Бургас-Александруполис”
да няма екологичен риск
роектът за нефтопровод “Бургас - Александруполис” ще донесе
значителни бонуси
не само на Русия, а и
на тези страни, където той ще
бъде реализиран. Това заяви
вчера Владислав Емилиянов,
генерален директор на “Транс
Болкан Пайплайн”, компанията,
която прави предпроектното
проучване на проекта. Изграждането на тръбата ще донесе
не само работни места, но и ще
привлече български фирми в
строителството, добави той.
Компанията, която ще строи петролопровода, има намерение
да инвестира в България около
един милиард евро. “Това е кокошка, която снася златни
яйца”, каза Емилиянов.

П

Стратегията на компанията
е да се разработи такъв проект, че да се изключи екологичният риск. Готови сме да
плащаме повече пари, но да се
изключи всеки риск за околната среда, подчерта той. За подготовката на екологичните
оценки досега са изхарчени
около 15 млн. евро, каза Емилиянов. Надяваме се през септември да предадем всички
необходими документи за
ОВОС в двете страни, каза
Емилиянов.
Емилиянов се е срещнал с
финансовия министър Симеон
Дянков. На срещите са присъствали вицепрезидентът на
“Транснефт”, директорите на
“Транс Болкан Пайплайн”, както и експерти на посолството и

на търговското представителство на Русия. По думите му няма
пряка връзка между срещата на
Симеон Дянков и представителите на “Транс Болкан” и разговора отпреди ден между премиера Бойко Борисов и Владимир Путин.
Задълженията на България
по предпроектното проучване
за 2009 година са малко над
4,88 милиона евро. Руските и
гръцките акционери са се договорили да внесат тази сума в
проекта, за да няма прекратяване на дейностите. Дянков е
съобщил днес на срещата, че
въпросът с финансирането ще
бъде решен в най-скоро време.
Бюджетът на фирмата за тази
година е няколко милиона евро.
Текущата сума, необходима за

БОРИСОВ И ПУТИН
РАЗГОВАРЯЛИ ПО ТЕЛЕФОНА
Руският министър-председател Владимир Путин се е
обаждал в сряда по телефона на българския си колега
Бойко Борисов и на премиера на Гърция Георгиос Папандреу, съобщава агенция ИТАР-ТАСС. Министър-председателите се договорили за двустранна среща, времето и мястото на която ще бъдат съгласувани по дипломатически
канали, предаде в сряда късно вечерта ИТАР-ТАСС. Премиерът Бойко Борисов е обсъдил по телефона с руския си
колега Владимир Путин двустранните икономически отношения, като акцентът е бил върху големите енергийни
проекти, съобщава и РИА “Новости”. Агенцията също се
позовава на руската правителствена пресслужба. Съобщение за телефонния разговор на двамата премиери от
пресслужбата на българското правителство не произтече.
нейната работа, е около 1,4
млн. евро, но в началото на
октомври акционерите ще решат колко точно са тези
задължения. За директор от
българската страна в компанията е номинирана Деница Бея-

СПОРЕД ПЕТЪР ДИМИТРОВ
С ШУМА ОКОЛО ЕРП-ТАТА

Семейство от
Добрич спечели
дело срещу Е.ОN

Управляващите изместват
вниманието от цената на тока
С шума около ЕРП-тата управляващите искат да изместят вниманието
от по-големия въпрос - този за цената
на тока и бъдещите енергийни проекти в България. Това заяви вчера депутатът от Коалиция за България и бивш
министър на икономиката Петър Димитров, цитиран от Дарик. Той
допълни, че от ЕРП-тата зависи до 20
на сто от цената на тока, а основният
дял от нея е изцяло зависим от производителите на електроенергия. Петър
Димитров беше категоричен, че не
бива натискът чрез прокуратурата да
се отразява негативно върху чуждите
инвеститори, както и че не може всяко политическо решение на властта
да минава през прокуратурата.
Във връзка с проверката на прокуратурата по данни от одита, направен
в ЕРП-тата, Димитров каза, че той ще
покаже че дружествата са действали
в рамките на закона. Някои разходи
няма да им бъдат признати за това,
че дейности, които по лицензия е
трябвало да ги правят сами, са ги
изнесли, ще си платят глобите и с това
шумът ще свърши, коментира Димитров. Според него обаче ще бъде тежка ситуация, ако се стигне до скандал
с някое от тези ЕРП-та и чуждият ин-

веститор каже довиждане на България. В сегашната ситуация на криза
ще бъде убийствено, заяви той.
Според Петър Димитров вместо да
се насочи вниманието по цялата верига и да се види действително кое е
изгодно за България, така че в бъдеще да имам по-евтина електроенергия и за хората, и за бизнеса, и да
сме конкурентоспособни, се прокарва през прокуратурата. Прокуратурата не е елемент от управлението на
държавата. “Ако сведем всичко до
право на прокуратурата да контролира политически решения за целесъобразност, утре ще дойде един прокурор, който ще каже “Горна Арда” не е
трябвало да я правите, хайде да ви
водим в затвора. Това е недопустимо”,
заяви Димитров.
“Файненшъл таймс” вече написа,
че това са методи тип “Уго Чавес” и те
гонят инвеститорите от България и че
не бива да се постъпва така, коментира Димитров. “Хем обвиняваме ЕVN,
че е на скамейката на онези, които са
лъгали и грабили българската държава, същевременно подписваме с тях
за строителството на “Горна Арда”,
тоест ние ги признаваме за коректен
партньор”, коментира Димитров.

зова, каза Емилиянов. Компанията “Транс Болкан Пайплайн”
бе създадена преди две години в Холандия с акционери
Русия, България и Гърция с цел
подготовка на изграждането на
петролопровода.

Е

За девети път Разград е домакин на
традиционния панаир на киселото мляко

лектроразпределителното
дружество Е.ОN загуби делото, заведено от граждани срещу действия на компанията.
Районният съд в Добрич e постановил елдружеството да върне 500
лева на семейство, чийто електромер е свален миналата година без
присъствието на представител от
страна на клиента. Е.ОN ще поеме
и съдебните разноски от около 300
лева, предаде econ.bg. След като
електромерът във входа на бул.
“Трети март” е бил свален и обявен
за отчитащ с 50% по-малко електроенергия, монополистът лишава
потребителя от електричество в
рамките на месец, защото отказал
да плати тока за три месеца назад
от 457 лева плюс 50%.
“Електромерът е собственост на
електроразпределителното предприятие, таблото е запечатано с
пломби и се отваря от техни служители, което изключва манипулации
от страна на гражданите.” Жалбоподателят посочва, че свалянето на
електромера без негов представител,
без опис на показанията буди съмнение След безплодна кореспонденция с регионалния офис на Е.ОN е
заведено дело.
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Миньорите не искат
да работят до живот
Синдикатите са готови на протести, ако се приемат поправките в Кодекса за социално осигуряване
Ева КОСТОВА

Ако правителството не спре
предложението за изменение и
допълнение на Кодекса за социално осигуряване относно
пенсионната реформа, Федерацията на независимите синдикати на миньорите - КНСБ, и
нейните структури категорично
са решени да започнат подготовка за дългосрочни национални и ефективни стачни действия в защита на миньорите и
на всички работещи в добивната промишленост. Това се
изтъква в декларация-писмо на

федерацията, изпратена до
премиера, министри, управителя на НОИ, председателя на НС
и шефове на парламентарни
комисии, президента на КНСБ.
Декларацията бе приета на
разширено
заседание
на
Изпълнителния и Стачния комитет на ФНСМ-КНСБ.
Хората, работещи в бранша, категорично възразяват
срещу предложения вариант
за пенсионна реформа както
за първа и втора категория
труд, така и за трета. Само
преди десет години, когато
влезе в сила новият Кодекс за

социално осигуряване, осигурителният стаж за жените
беше увеличен с 14 години (от
20 на 34 г.), а този за мъжете
беше увеличен с 12 години (от
25 на 37 г.), припомнят от
федерацията.
Сега, в новия проект за изменение и допълнение на КСО,
който се предвижда да е в сила
от 1 юли 2011 г., за първа категория се предвижда увеличение на възрастта за пенсиониране за жените с 5 години (от
47 на 52 г.), а за мъжете - с 3
(от 52 на 55 г.); при втора категория - увеличение на възраст-

КФН отне лиценза на СИИ Секюритиз
ицензът за извършване на
дейност на поредния инвестиционен посредник, СИИ Секюритиз АД, беше отнет от Комисията за финансов надзор
по искане на самия посредник.
От началото на финансовата криза
няколко инвестиционни посредници се
отказаха доброволно от лиценза си.
Първият от тях беше Бора Инвест, който
остана без лиценз през февруари 2009 г.
Тогава стана ясно, че инвестиционният

Л

посредник се отказва от лиценза си, тъй
като е отчел загуба.
По-късно същата година Комисията
за финансов надзор отне още два лиценза. Словенската KD Group реши да
прекрати дейността на КД Секюритис,
като дейността си прекрати и ИП ДЗИ
ИНвест.
Но все пак в началото на тази година
Комисията за финансов надзор издаде и
един лиценз на инвестиционен посредник
- на Коактории Финанс АД от Пловдив.

Обозначават ГМО с главни
букви върху опаковките
Върху опаковките на
храни с ГМО над допустимите европейски норми
да бъде задължително
изписана информация за
съдържанието, предвиждат промени в Закона за
храните, приети на второ
четене от парламента.
Надписите трябва да са с
главни букви и контрастен на останалата част от
текста цвят, като раз-

мерът трябва да заема
най-малко 25% от опаковката.
Измененията забраняват влагането на продукти и съставки, съдържащи
ГМО, при производството
на детски храни.
Забранява се и разпространението и продажбата на храни и хранителни
продукти,
съдържащи ГМО в детски

ясли, детски градини, училища и търговската мрежа около тях в радиус от
100 метра.
Промените не разрешават рекламирането на
генномодифицирани храни чрез реклама или други форми на търговски
съобщения, в които като
изпълнители участват
деца и са предназначени
за детска аудитория.

та за жените с 5 години (от 52
на 57 г.), а за мъжете - с 3 (от
57 на 60 г.); при трета категория - за жените увеличаване на
осигурителния стаж с 3 г. при
възраст за пенсиониране 60; за
мъжете - увеличаване на осигурителния стаж с 3 г. при
възраст за пенсиониране 63 г.
Трудът на миньорите е много тежък, опасен и вреден за
здравето. Злополуките, инвалидността и професионалните
болести са с най-голямата честота, а продължителността на
живота на миньорите от 60 до
65-годишна възраст е най-

ниската от всички останали
професии, алармират добивниците. Миньорите не искат да
работят до живот, декларират
от федерацията. Оттам предупреждават, че с новите предложения на държавата ще напуснат много обучени и квалифицирани миньори. От федерацията поддържат своето
искане срокът, който урежда
правото на пенсия за лицата,
работещи при условията на
първа или втора категория
труд, да се удължи до 31 декември 2017 г., без да се променя осигурителният стаж.

Сезираха КЗП за непрозрачно
поведение на банка
Комисията за защита
на потребителите (КЗП) е
била сезирана от граждани, получили увеличение
на лихвата без предупреждение от своята кредитираща банка. Това
съобщи вчера Огнян Варадинов от КЗП, пред
БТВ. Методиката, по която
банката увеличава лихвата, е напълно непрозрачна, е установила комисията. Освен това банката не
е дала възможност на
клиента да се откаже от
договора при сериозно
покачване на лихвите. От
съобщението на КЗП става ясно, че въпросната
банка е “Уникредит Булбанк”, която наскоро бе
номинирана за “Банка на
годината 2009 г.” в класацията на Асоциация “Банка на годината”.
Комисията се е споразумяла с банката да направи подобрения в общите си условия в полза на

клиентите. Въвеждат се
по-ясни описания на начина, по който се формира лихвата по кредитите и
на пазарните условия, при
които тя може да се променя. Увеличаването на
лихвите по кредитите ще
влиза в сила, след като
клиентът бъде уведомен
за решението на банката,
а не веднага след взема-

нето му от управителния
съвет.
При увеличаване на
лихвата над определена
стойност клиентите ще
имат право да погасят
предсрочно заема си и да
прекратят договора си с
банката, без да дължат
допълнителни такси и неустойки, се посочва още в
съобщението на КЗП.

Фирми погасиха 500 заема
по кредитни линии на ББР

Снимка ПРЕСФОТО/БТА

бщият размер на погасените заеми към Българската банка за
развитие (ББР) през първото полугодие е близо 77 млн. лв., съобщиха от банката. Към края на юни фирмите са погасили общо 500 кредита към
ББР. Към 30 юни селскостопанските производители са върнали пари по 396
заема на стойност над 45 млн. лв. По
програмата за оборотно и инвестиционно финансиране на малки и средни предприятия (МСП) на фирмите са върнали
31.8 млн. лв. в 106 кредита.

О

За първото полугодие на 2010 г. банките-партньори на ББР са договорили
нови 291 кредита и по двете кредитни
линии в размер на 51.6 млн. лв.
Броят на активните кредити по двете
програми в края на юни е 1090, а стойността им е близо 430 млн. лв. Данните
на финансовата институция сочат, че в
края на полугодието търговските банки
са предоставили на бизнеса 99.8%, или
74.3 млн. лв. от предоставената от ББР
програма за оборотно и инвестиционно
финансиране на МСП.

Софийската цигарена
фабрика излезе на печалба

Стопанин от село Свещари, Разградска област,
приготвя домашна сливова ракия в селския казан

“София-БТ” АД има 4,75
млн. лв. печалба за второто тримесечие на 2010 г.
спрямо 13 хил. лв. загуба
за съпоставимия период на
миналата година, показва
отчетът на дружеството,
публикуван на сайта на
Фондовата борса. За
първото тримесечие на
2010 г. дружеството отчете
загуба от 157 хил. лв., така
от началото на 2010 г. печалбата е 4,59 млн. лв.,
след силния резултат от
второто тримесечие. За
полугодието на 2009 г. тютюневата фабрика отчете
4,67 млн. лв. загуба.

Нетните приходи от
продажби се увеличават с
58 на сто на годишна база
до 57,47 млн. лв. за първото полугодие на 2010 г.
Ръстът на продажбите
само през второто тримесечие е с 48 на сто на годишна база до 37 млн. лв.
78,22 на сто от капитала на
“София-БТ” са собственост
на “Булгартабак холдинг”
АД. Поради увеличените
акцизи от 1 януари 2010 г.
продажбите на цигари за
вътрешния пазар намаляват с 51 на сто до 7,48 млн.
лв. за полугодието на тази
година. Износът обаче се

увеличава със 147 на сто
на годишна база до 48,7
млн. лв.
От началото на 2010 г.
има ръст на контрабандата, която прогресивно нараства през първите четири месеца на 2010 г. - до
50 на сто дял от общия
пазар на тютюневи изделия
в страната. Едва в края на
второто тримесечие на
2010 г. се наблюдава известно снижаване на разпространението на контрабандни цигари, което се
отразява положително на
продажбите на “София-БТ”
АД, се посочва в отчета.
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Лебед уби мъж в Рига
Снимка БГНЕС

Тридесет и две годишен жител на латвийската столица
отишъл да се изкъпе заедно с
бременната си жена в река Даугава. Докато плували, жената
била нападната от плаващ в
реката лебед. Мъжът се опитал
да й помогне, но бил нападнат на
свой ред. Лебедът обаче ударил
по главата съпруга и той загубил
съзнание. Други къпещи се в реката успели да извадят тялото
му на брега, но пристигналите
лекари само констатирали
смъртта му.

Фиат LO ще се
произвежда в Сърбия

Посетители с интерес разглеждат красотата на пещера, прокопана в ледника Рона, близо до
Белведере, кантон Вале, Швейцария, процесите в която се наблюдават от учените от средата на
XIX век. Наблюденията сочат, че през последните 120 години тя вече е загубила над 1300 м от
дължината си, а голяма част от нея се е спуснала до скалните масиви под ледника

Съдът в Хага:

Независимостта
на Косово е законна
Съдебното решение има необвързващ характер, но съществуват сериозни опасения,
че то може да окуражи някои сепаратистки движения в други региони по света
еждународният съд в Хага постанови, че едностранното
обявяване на независимостта
на Косово през 2008 г. не е
било в нарушение на международното право, предадоха световните агенции. На произнасянето на становището са присъствали и представители на над 40 държави.
Както е известно, решенията на Международния съд се приемат с мнозинство
от гласовете на 15-те съдии. В решението
на съда, което беше прочетено от председателя Хисаши Овада, се посочва, че международното право не съдържа разпоредби, “забраняващи обявяване на независимост”. “Съдът счита, че общото международно право не съдържа приложима забрана на обявяването на независимост.
Той съответно стигна до заключението, че
обявяването на независимост на Косово
на 17 февруари 2008 г. не е нарушило

М

международното право”, подчерта Овада.
Становището има консултативен и необвързващ характер, но създава определен международноправен прецедент. То
вероятно ще насърчи повече страни да
признаят независимостта на Косово и ще
приближи Прищина към членство в Организацията на обединените нации, отбелязва Ройтерс. Възможно е съдебното решение да окуражи някои сепаратистки
движения в други региони по света, коментира агенцията.
Припомняме, че Косово обяви независимост от Сърбия на 17 февруари 2008
г. Досега то е признато от 69 страни в
света, включително от Съединените щати
и голяма част от страните от ЕС, с изключение на Кипър, Гърция, Румъния, Словакия и Испания. През октомври 2008 г. по
инициатива на Сърбия ООН поиска от
Международния съд в Хага да се произнесе дали едностранно обявената независимост от страна на Прищина не противоречи на
международното право.
Малко преди произнасянето на съдебното решение сръбският президент
Борис Тадич предупреди,
че признаването на легитимността на независимостта на Косово ще има
негативни последици, предаде ТАНЮГ. “Ако становището на Международния

съд установи нов принцип, това ще отвори пътя за един цял нов процес на създаване на нови държави по света - нещо,
което ще дестабилизира много страни по
света”, заяви той.
“Ако съдът подкрепи отцепването, нито
една граница в света и в региона няма да
бъде сигурна”, предупреди по-рано и
сръбският външен министър Вук Йеремич.
Междувременно стана известно, че
американският вицепрезидент Джо Байдън
се е обадил на сръбския президент Борис
Тадич и е потвърдил пълната подкрепа на
Вашингтон за демократично и мултиетническо Косово, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс. В разговора, проведен
преди оповестяването на решението на
Международния съд за законността на
обявената от Косово независимост,
Байдън е подчертал непоколебимия ангажимент на САЩ към суверенитета и териториалната цялост на Косово и е призовал правителството на Сърбия да работи
за конструктивно решаване на практическите проблеми с Косово.
Вчера САЩ отново потвърдиха “пълната си подкрепа” за независимостта на Косово по време на посещението на косовския премиер Хашим Тачи във Вашингтон, припомнят агенциите. Русия, която е
традиционен съюзник на Сърбия, не призна независимостта на Косово, а подобно становище прокламираха и двете найголеми и бързоразвиващи се страни Индия и Китай.

¬˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ÓÚ·ÂÎˇÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ 20 „Ó‰ËÌË ÓÚ
Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌËÚÂ ËÁ·ÓË - ˛ÌË 1990 „., Ë ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ
Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒÂ‰ÏÓÚÓ ¬ÂÎËÍÓ Õ‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ
œ¿–À¿Ã≈Õ“¿–Õ¿“¿ √–”œ¿ Õ¿ Œ¿À»÷»ﬂ «¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
¬» ¿Õ»
Õ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌËˇ ÙËÎÏ, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ —Â‰ÏÓÚÓ ¬ÂÎËÍÓ Ì‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ ì»« Õ¿…-ÕŒ¬¿“¿ Õ» »—“Œ–»ﬂî Ì‡ ÂÊËÒ¸Ó‡
ﬁÎËÈ —ÚÓˇÌÓ‚, ÌÓÒËÚÂÎ Ì‡ Ì‡„‡‰‡Ú‡ Á‡ ˆˇÎÓÒÚÌÓ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ¡˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡
ÙËÎÏÓ‚‡ ‡Í‡‰ÂÏËˇ Á‡ 2009 „., Ë Ì‡ ÙÓÚÓ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ËÁÎÓÊ·‡ ìœ¿–À¿Ã≈Õ“¿–Õ¿“¿ ƒ≈ÃŒ –¿÷»ﬂ - Õ¿—“ŒﬂŸ≈ » ¡⁄ƒ≈Ÿ≈ Õ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂî, Ò˙Á‰‡‰ÂÌ‡ ÓÚ
‡ıË‚‡ Ì‡ ÙÓÚÓÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ »‚‡Ì —ÚÓËÏÂÌÓ‚ Ë ÌÂ„Ó‚Ë ÍÓÎÂ„Ë.
Õ‡ 23 ˛ÎË 2010 „., ÔÂÚ˙Í, ÓÚ 19.00 ˜‡Ò‡ ‚ Ò‡ÎÓÌ‡ Ì‡ ƒÓÏ‡ Ì‡ ÍËÌÓÚÓ —ÓÙËˇ, ÛÎ.î≈ÍÁ‡ı …ÓÒËÙî 37 ˘Â ËÏ‡ÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÒÂ˘ÌÂÚÂ Ë ‡Á„Ó‚‡ˇÚÂ Ò ﬁÎËÈ —ÚÓˇÌÓ‚, »‚‡Ì —ÚÓËÏÂÌÓ‚ Ë ‰Û„Ë ˜ÎÂÌÓ‚Â Ì‡ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÚÂ
ÍÓÎÂÍÚË‚Ë, Ò˙Á‰‡ÎË ÙËÎÏ‡ Ë ÙÓÚÓ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ËÁÎÓÊ·‡. Œ˜‡Í‚‡ÏÂ ÒÂ‰
ÔËÒ˙ÒÚ‚‡˘ËÚÂ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ì‡Ó‰ÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÓÚ —Â‰ÏÓÚÓ ¬ÂÎËÍÓ Ì‡Ó‰ÌÓ
Ò˙·‡ÌËÂ Ë 41-ÓÚÓ Ì‡Ó‰ÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ, ÔÓÎËÚËˆË, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËˆË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
Ì‡ ËÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÍÛÎÚÛ‡Ú‡, ÊÛÌ‡ÎËÒÚË Ë „‡Ê‰‡ÌË.
Заповядайте!
Вход свободен

Италианският автогигант
“ФИАТ” ще произвежда в Сърбия
модел, който първоначално искаше да произвежда в Торино,
Италия. Моделът LO ще замени
Фиат Мултипла, Фиат Идеа и
Ланчия Муса. Компанията реши
също да върне в Италия производството на новата версия на
Панда.

МВФ одобри
помощ за Косово
Бордът на директорите на
Международния валутен фонд
(МВФ) одобри помощ за Косово
на стойност $109 млн. евро. Прищина веднага ще може да изтегли 22,1 млн. от МВФ, а останалата част ще тегли постепеннно
в зависимост от прилагането на
мерки за стабилизиране на обществените финанси.

Неуспешен опит
за ремонт на МКС
Технически проблеми не позволиха на специалистите на земята да сменят за първи път
неизправно устройството на
външната повърхност на Международната космическа станция с
помощта на дистанционно управляема механична ръка, произведена в Канада. Във вторник по време на демонстрация на процедурата специалистите не успяха
да сменят чрез управлявания от
земята манипулатор SSRMS неизправния дистанционен модул за
управление.

„Кулата на мира” в
Петербург се напука
от жегата
Кулата на
мира, подарена
на Санкт Петербург
от
Франция, се напука заради горещината.
Осемстъклените пана са се
напукали в резултат на жегата, която повече от две
седмици е завладяла северната
руска
столица. Предвидено е повредените пана да
бъдат демонтирани през идните дни, а местните власти
препоръчаха на шофьорите да
бъдат внимателни и да заобикалят Кулата на мира, която носи
името си заради гравираната на
50 езика дума мир. Свръхмодерната конструкция бе подарена на
Санкт Петербург по случай
навършването на 300 години от
основаването на града.
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Чуждите инвеститори
се изтеглят от Румъния
По-ниски данъци, по-малко бюрокрация, по-евтина работна ръка или просто стабилност са
основните причини Румъния да губи пред инвеститорите за сметка на съседните й държави
уждестранните инвеститори са изтеглили
от Румъния фирми с
капитал от близо половин милиард евро
в периода януари-май 2010 г.,
съобщава вестник “Котидианул”, като се позовава на данни от Търговския регистър. Това
е повече от шест пъти спрямо
периода януари-май 2008 г.
Същевременно данните сочат,
че все по-малко чужденци откриват фирми в Румъния и се
наливат все по-малко пари в
местния бизнес. Въпреки че
румънският премиер Емил Бок
обеща, че през юли 2010 г. ще
може да се движим по магистралата Букурещ-Плоещ, която
е с обща дължина от 62 километра, откриването на магистралния път се отлага с още две
години, пише вестник “Ромъния либера”. Строителството

Ч

напредва, работи се денонощно, но парите не стигат, жалват се строителите. Ако има
средства за финансиране, в
края на 2011 г. ще може да се
движим по магистралата Букурещ-Плоещ, твърди оптимистично генералният директор на
националната компания “Пътища и магистрали” Дорина Тирон. Доклад на Сметната палата показва как предходното
правителство на Калин Попеску Таричану и правителството
на Емил Бок са отклонявали
средства, получени от приватизация. Между 2007 и 2009 г. милиарди евро за инфраструктурни проекти са се изпарили от
Националния фонд за развитие,
с който се разпорежда правителството. През 2006 г. по препоръка на Европейската комисия бе създаден Национален
фонд за развитие, а негова за-

дача бе да финансира големи
инфраструктурни проекти, като
строежа на магистрали и национални пътища. Средствата във
Фонда основно идваха от приватизирането на големи държавни компании и бяха в размер от над 11 милиарда леи
(три милиарда евро). Според
доклада на Сметната палата
парите от този фонд са изхарчени, но без да се постигне
целта, заради която той бе
създаден. Основа причина за
това, твърдят инспекторите, е
“липсата на реална политическа воля на управленско ниво”
за изпълнение на целите.
Интересен въпрос повдига
пред румънското обществено
мнение в.”Евениментул зилей”
по повод засилващата се тенденция на отлив не само на
чуждестранни, но и на местни
инвеститори от румънската

Милиардни
инвестиции
са нужни
на Ирак

Снимкa ПРЕСФОТО/БТА

Британският премиер Дейвид Камерън и кметът на Ню Йорк Майкъл Блумбърг
излязоха да се поразходят по улиците на “голямата ябълка” след официалната си
среща, като не пропуснаха да опитат прословутия нюйоркски хот-дог

Задържаха брата
на Бакиев
ратът на сваления от власт през април президент на Киргизстан Курманбек Бакиев Ахмат Бакиев бе арестуван в южната част на страната, предаде ИТАР-ТАСС, позовавайки се на пресслужбата на временното правителство.
Ахмат Бакиев бе обявен за международно издирване по подозрения, че е организирал масовите размирици в Джалалабадска област през май тази година. Той бе
смятан за губернатор “в сянка” на Джалалабадска област по време на управлението на
своя брат. При предизвикани от привърженици на Курманбек Бакиев сблъсъци в областния център през май между етнически
киргизи и узбеки бяха убити двама души, а
71 потърсиха медицинска помощ.

Б

икономика.
Предприемачите затварят
фирмите си в Румъния, било то
ефективно, било то само на хартия, и ги местят в съседните
държави в търсене на по-добри
условия. Преместването на
румънските малки и средни
фирми в България, Унгария,
Хърватия и дори в Молдова се
превръща в масово явление,
казват представители на местните компании.
Неотдавнашното увеличаване на данък добавена стойност
от 19 на 24% по решение на
правителството просто допълва
картината - недобре подготвената работна сила, но с по-големи заплати спрямо предходните години, ниската производителност на труда, големите
социални осигуровки, бюрокрацията и огромните косвени
данъци.

Подобреното ниво на
сигурността позволява на
Ирак да възстанови омаломощената си индустрия, но милиард долари
ще бъдат необходими, за
да помогнат на сектора
да просперира отново
след години на война и
санкции, заяви министърът на индустрията
Фаузи ал Харири.
“Според
сегашни
оценки смятам, че ще
бъдат необходими между
5 и 7 милиарда долара
инвестиции за възстановяването на индустриалния сектор в Ирак по модерен начин”, посочи Харири в интервю. “Средствата, които са били изразходвани до днешна
дата, възлизат на по-малко от един милиард долара”, заяви 52-годишният Харири, който е член
на Кюрдистанската демократична партия. Индустриалният сектор на Ирак,
който беше сред най-развитите в региона, беше
разбит след близо 30 години на унищожителни
войни и санкции. “Приблизително 97% от правителствените приходи
през изминалите няколко години идват от петрола”, каза още Харири.

НАПАДНАХА ДЪЩЕРЯ
И ВНУЦИ НА
НЕЛСЪН МАНДЕЛА
Дъщеря и някои от внуците на бившия южноафрикански
президент Нелсън Мандела бяха нападнати от въоръжени
мъже в Йоханесбург, докато се връщаха от партито през
уикенда за рождения ден на 92-годишния бивш държавник, потвърди местната полиция, цитирана от ДПА.
Зиндзи Мандела и децата й били спрени от двама въоръжени непознати на пътя към дома им рано в неделя,
съобщи говорител на полицията. Шофьорът на автомобила,
дъщерята на Мандела и децата й били принудени да
легнат на земята. Нападателите след това избягали, но
скоро след това се върнали, за да ги търсят. Един от
мъжете изведнъж стрелял и шофьорът отвърнал също със
стрелба. Няма ранени и нападателите избягали.
Това е второто нападение срещу семейството на Мандела
за шест седмици. Зенани Мандела, 13-годишната правнучка на Нелсън Мандела и внучка на Зиндзи Мандела,
загина в автомобилна катастрофа малко преди откриването на 11 юни на Световното първенство по футбол.

Официалните данни потвърждават факта, че Румъния
вече не привлича пари от чуждестранни компании. Преките
чужди инвестиции се сгромолясаха с близо 50 на сто в
първите пет месеца на тази година спрямо същия период на
предходната от 2,09 милиарда
евро на 1,4 милиарда евро, показват данните на Националната банка на Румъния. Мугур
Исъреску, управителят на централната банка, признава, че
фирмите справедливо критикуват високите данъци: “Фирмите не хленчат, не говорят глупости, напълно прави са. Всички фирми говорят за прекалено големите данъци. Преките
и косвените данъци, бюрокрацията са огромни. Както и провежданата политика на обезсърчаването на предприемачеството”.

ЦРУ назначи
нов шеф на
разузнаването
Американската агенция за външно разузнаване
ЦРУ обяви назначаването на Джон Бенет за шеф на
своята обширна разузнавателна мрежа, предаде
Франс прес. Полунезависима от ЦРУ, Националната тайна служба е натоварена със задачата да коодинира всички дейности в областта на външното
разузнаване, осъществявани от различните американски разузнавателни служби.
Джон Бенет е опитен таен агент. Бивш морски
пехотинец, той постъпва на работа в ЦРУ през 1981
г. Бенет прекарва по-голямата част от този близо
30-годишен период в чужбина. Той е бил по-конкретно начело на отдела за тайните паравоенни
специални дейности и заместник-шеф на африканския отдел на ЦРУ. Джон Бенет бе в предните редици на борбата срещу терористичната мрежа “Ал Кайда” и нейните жестоки съюзници, отбеляза директорът на американската Агенция за външно разузнаване Лион Панета.
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Швеция обмисля
премахването
на парите
Според браншовия
синдикат така
най-добре ще се
противодейства
на банковите обири

много страни дебитните и кредитните карти целенасочено
заемат мястото на парите в
брой при всекидневните транзакции. В Швеция този процес
получи нов импулс от кампания за намаляване на престъпността.
Мари Ярвас, служителка в банков
клон в центъра на Стокхолм, е преживяла два обира. “Първият стана рано сутринта, като двама мъже счупиха стъклената врата с брадва. Те искаха касетата
с парите за банкоматите”, разказва тя.
“Бях много уплашена и избягах в една
задна стая и се скрих зад шкаф. Сигурна
бях, че ще дойдат и ще ме застрелят.
Страхувах се за живота си”, добавя Мари.
След две години това се случва отново.
Този път мъж, размахващ оръжие, проникнал с кола в офиса на банката.
Синдикатът на Мари Ярвас сега е
начело на кампанията в Швеция за премахване на парите в брой заради опасенията за сигурността на 30-те хиляди
банкови служители, които членуват в
профсъюза. “Ако успеем да намалим количеството пари в банките и в обществото като цяло, то обирите също ще намалеят”, обобщава Мари Лук от профсъюза на банковите служители. “В случай че се откажем изцяло от парите в

В

дългосрочен план, няма да има обири,
защото няма да има смисъл от ограбване на банка, в която няма пари за крадене”, аргументира се тя.
Кампанията има няколко много известни поддръжници, сред които бившият член на групата Aбба Бьорн Улвеус.
“Няма преки практически причини, доколкото аз мога да преценя, да имаме
монети и банкноти”, написа той неотдавна в своя блог. “Има очевидни предимства от отърваването от парите.
Швеция трябва да покаже, че е способна да стане първата страна в света,
която ще направи това”. Според Бьорн
не бива да се приема, че възрастните
хора, например, ще имат проблеми с
плащането за стоки и услуги през интернет или с карта. “Има, разбира се,
хора, които се нуждаят от помощ, но
ако в резултат те бъдат по-малко застрашени да станат жертва на обир, то
тогава може би неудобството ще си струва”, допълва известният музикант.
Автобусите в Стокхолм вече са “зона,

свободна от пари в брой”. Хората могат
да си купят предварително билети с талони или електронни карти, или пък да
таксуват своето пътуване през мобилния си телефон. След поредица от нападения срещу шофьори на автобуси,
шведските власти в областта на здравеопазването и сигурността се намесиха
и посъветваха автобусните компании да
намерят начин да държат парите в поголяма безопасност. Резултатът бе, че в
автобусите бе спряно приемането на
банкноти и монети.”Всичко сочи, че вече
има далеч по-малко проблеми с автобусите. Шофьорите са много доволни от
тази ситуация”, казва Бернт Нилсон от
шведската служба за трудовата среда.
Централната банка на страната не
взима позиция в тези дебати. В реч, която произнесе по-рано тази година, нейният заместник-управител Ларс Ниберг
обаче подчерта по-високата цена за обществото на разплащанията в брой в
сравнение с трансакциите, направени с
кредитни или дебитни карти. Като цити-

ра изследване от 2002 г., той каза: “Много по-вероятно е цената на използването на пари в брой да е нараснала, отколкото да е намаляла. Например повишаването на сигурността на транспорта
и банкоматите е струвало скъпо.”
За 10 години стойността на разплащанията с карта в Швеция е нараснала
петкратно, докато броят им се е увеличил осем пъти. Налице са необходимите технологии за общество, което няма
нужда от пари в брой, заявява Андрю
Скот, преподавател по икономика в Лондонското бизнес училище. Парите в
брой оцеляват, отбелязва той, въпреки
че е досадно човек да ходи с издути
джобове и да търси работещ банкомат.
“Тяхното ключово предимство в електронната епоха е, че са анонимни и не
издават изобщо къде са”, посочва Скот.
Пар Стрьом от стокхолмската фондация New Welfare казва, че придвижването на Швеция към общество, свободно от пари в брой, е обезпокоително
точно по тази причина. “Ако е невъзможно човек да плати в кеш, когато си купува нещо, е също така невъзможно да
не остави след себе си електронни “отпечатъци”, а електронните “отпечатъци”
от това, което купува, взети заедно, са
достатъчни, за да разкажат цялата история на неговия живот. Това може да е
много деликатна информация”, обобщава той. “Повечето хора не искат това
общество на тоталния надзор”, подчертава Стрьом. Бернт Нилсон заявява, че
ще бъдат необходими поне няколко години, преди Швеция да може да се
отърве окончателно от парите в брой.
Така че уличните музиканти по туристическите места в Стокхолм ще продължат
да забавляват минувачите със своите мелодии, изпълнени на акордеон или флейта, в близко бъдеще. И докато е възможно
човек да си представи, че ще си купува
вестник с кредитна карта, то хората на
изкуството определено ще понесат удар,
когато парите в брой изчезнат.

Под знака на Розата
За пореден път Киргизстан започва
живота си от чист лист
Дмитрий ЕВЛАШКОВ,
Олег КИРЯНОВ

звестни са резултатите от
проведения неотдавна референдум в Киргизстан общо в републиката са
гласували 70% от гласоподавателите. Над 90% от тях са подкрепили новата конституция, около 8 на сто са гласували “против”.
Въпреки неотдавнашния мащабен етнически конфликт в
южната част на Киргизстан, в
гласуването участваха гласоподаватели от всички националности, живеещи в републиката.
- Хората се умориха да се
страхуват, на тях им омръзна
неопределеността - каза пред
“Российская газета” бишкекският политолог Марс Сариев. Всички искат стабилност, ред,
междунационално съгласие и
мир. И затова каквото и прави-

И

телство да дойде на власт, хората ще му се радват.
Коментирайки резултатите,
Роза Отунбаева не скри въодушевлението си. Тя също така
съобщи първите мерки, които
възнамеряват да предприемат
новите киргизстански власти.
“Определението “временно” по
отношение на правителството
на Киргизстан се отменя - подчерта Роза Отунбаева. - Сега
аз, като избран от народа президент на преходния период,
също така ще оглавя и законното правителство. То ще работи до сформирането на нов коалиционен кабинет след парламентарните избори.”
Днес е очевидно, че по-нататъшното развитие на ситуацията до голяма степен ще зависи
от личните качества на новия
киргизстански държавен глава.
Тя е достатъчно известна и ав-

торитетна личност, вярно е, че
преди всичко в чужбина, а не у
дома. Има солидно образование
- завършила е философския
факултет в МГУ, а след това пак
там е получила степен кандидат на науките. Владее пет езика, в това число киргизстански,
руски, френски, английски и германски. Опонентите й обаче
подчертават, че за нея роден е
по-скоро руският, отколкото киргизстанският.
Своята известност и признание Отунбаева получи преди
всичко на дипломатическото
поприще и според свидетелствата на работили под ръководството й хора е много подходяща за външнополитическата
сфера, където има богат опит.
През съветско време тя е била
председател на Комисията на
СССР по дейността на ЮНЕСКО, след 1991-а е била по раз-

лично време посланик на Киргизстан в САЩ, Канада, Великобритания. Няколко пъти е заемала поста външен министър
на страната, през май 2002-а
стана заместник на специалния
представител на генералния
секретар на ООН в Грузия по
урегулирането на грузинско-абхазкия конфликт. Във вътрешната политика на Киргизстан
Отунбаева беше известна преди всичко като виден представител на опозицията.
По характер новият киргизстански президент е много активен и енергичен човек, умее
да предразполага хората, може
да направи компромис и изобщо я смятат за деликатен човек. Друг въпрос е, че мнозина
в Киргизстан са склонни последните две качества да причисляват към недостатъците на
Отунбаева, защото на страна-

та, както смятат експертите, е
необходима твърда и дори сурова ръка.
А ето какво е мнението на
Аскар Акаев, бивш президент
на Киргизстан:
- Поемайки по пътя на радикалната смяна на държавното
устройство на Киргизстан, страната може да се срещне с големи рискове. Това е много тревожно. Такива експерименти,
когато в държавата за един миг
сменят една форма на управление с друга, в света има много
малко. Много съм разтревожен,
защото съм убеден, че за Киргизстан новата парламентарна
форма на управление е неприемлива. Тя е добра там, където
хората, особено политическият
елит, умеят да се слушат, прислушват се и в мнението на
народа. Това за съжаление
днес липсва в Киргизстан.
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1888 - 122 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО В
ЧИКАГО НА АМЕРИКАНСКИЯ ПИСАТЕЛ
РЕЙМЪНД ЧАНДЛЪР - “бащата” на частния
детектив Филип Марлоу, чиито
срещи с престъпния свят и закона
описва в “Големият сън” (1939),
“Сбогом, моя красавице”, “Високият прозорец”, “Дамата от езерото”, “По-малката сестра”, “Дългото сбогуване”, “Плейбек” и “Пудъл
Спрингс” (завършен през 1989-а
от Робърт Паркър). Учи в Англия, където през
1907-а става британски поданик и работи за Адмиралтейството и като журналист. Следва за счетоводител в Щатите, а през 1917-а влиза в... канадската армия и се бие във Франция. Преминава през петролния бизнес в Калифорния, но след
“дружба” с чашката губи работата си и започва
да пише крими разкази, за да се прехранва
(1933). След успеха с “Големият сън” работи и
върху сценарии в Холивуд, но през 50-те здравето и психическото му състояние се влошават,
прави опити за самоубийство и умира от пневмония на 26.III.1959 г. в Ла Хола, САЩ.

- Ние сме на дърва, пък вие мръзнете с “Топлофикация”!

Печени картофи
на парно
РАЛИЦА
ТАБАКОВА
Темата “Топлофикация”
е способна да нажежи
страстите до червено и в
лятната жега, и в зимния
мраз. Парлива, огнена, сапунена - всякак можем да
опишем дългогодишната
сага с парното в столицата.
В нея има достатъчно материал за няколко турски
серила - и Вальо Топлото,
и леля Цецка, и заграбени
милиони, и джакузи, и
френски сиренца, и лъскави коли, и плачещ кмет, и
псуващи граждани, дори и
такива, които не искат “Топлофикация” за съпруга, но,

уви, тя не им дава развод.
До болка ни е познат
сюжетът за дружеството,
което изправя косите на
столичани с четирицифрени сметки, но работи на
загуба и трупа дългове.
Монополист, който е
обвързан с друг монополист “Булгаргаз”. Омагьосан кръг, в който от години
се въртят и община, и
държава, и граждани. “Топлофикация” отдавна не е
повод за гордост, не е и
желан приятел, нито дори
коректен партньор. Дружеството е горещ картоф, който с бързи и истерични
движения си прехвърлят
различните институции.
Гледат хем да не се опарят, хем да не се изцапат,
хем пък съвсем да не
изтърват картофа, че да
стане на пюре.
Докато бе кмет, загриженият за столичани Бойко Борисов не спря да плаче, че държавата трябва
да направи нещо, за да му

помогне да спаси “Топлофикация”. Дружеството и
тогава бе с дългове, Вальо
Топлото бе вече изправен
пред съда, а столичани
масово се отказваха от услугите на монополиста.
Кметът повтаряше рефрена, че София е столица и
че държавата трябва да се
грижи приоритетно и за
нейните граждани. Правителството на Сергей Станишев се съгласи да
прехвърли акциите на дружеството към икономическото министерство. Отпусна и 250 млн. лева бюджетни пари за уреждане
дълговете на топлото. Парите все още са дължими,
а дружеството година и половина по-късно е с пет
пъти повече дългове и с
още по-малки приходи.
Борисов обаче вече е премиер. И гледа от друга камбанария. Картофът пак е
горещ и не е за неговите
ръце. Какво по-лесно от
това да си измие ръцете с

кмета, когото сам си посочи. С обещанието, че
държавата щяла този път
да е майка, а не мащеха. В
замяна общината ще трябва да урежда борчовете на
“Топлофикация”. Е, нали
Бойко, който вече е загрижен за целия български
народ, ще даде едно мощно рамо. Как, кога и защо
- не се знае. Но Фандъкова трябва да вярва на обещания.
Дали заради жегата
навън кметицата не усеща
парещия картоф, който й
подадоха. Поизпотиха се
притеснени обаче дори общинарите от собствената й
партия. Които изпуснаха и
парещ коментар по темата вчера. Не разбират ли,
че на Фандъкова просто й
режат главата с тази “Топлофикация”, питаше недоумяващо съветник от “Московска” 33. Може би Борисов разбира, но пък нали
картофът вече не гори в
неговите длани.

Смешен глад
ИЛИЯ
ЧЕТРОКОВ
Както се казва в онова
клише - щеше да е много
смешно, ако не беше толкова тъжно. Сети се пловдивският градоначалник за
операта. Та чак и на глад го
удари. Дали е искрен, или
просто е решил да се погрижи за тялото преди августовските отпуски? Пък
може и нещо след толкова
години да е светнало в главите на общинарите. Иначе
пловдивските политици и
политически чиновници в
операта ходят, за да се
покажат колко са културни,
когато има предизборна
кампания. Тогава се флир-

тува с културата и с народа,
защото е важно да бъдат
излъгани. Както каза един
пловдивски политик преди
време, избори се печелят с
лъжа и трябва да ги излъжем. Пък ние, богопомазаните, после да си развиваме политическата чалга.
Опера? Глупости, я да
му врътнем един кючек
пред общината и народът
ще е доволен, и джумбушът
ще е по-голям. Пък и на
пловдивската политическа
класа ще й отива повече.
Повечето политика, която
прави, освен като чалга,
като нищо друго не може
да бъде определена. Иначе сагата с операта в Пловдив се очакваше да се случи един ден. Не се знаеше
само кога. Толкова години
на местните управници им
беше все едно какво става.
Дори “къща” не се хванаха
да й направят. Сигурно
трябва да се припомни колко ненужни бетонни бункери, пардон търговски центрове, се построиха на те-

рени в центъра на града.
Но все пак прави са общинарите - от опера далавера няма. Виж, с онези любими думички - приватизация, публично частно партньорство, е друго. Трябва
да се припомнят и много
неща около прословутия
ремонт на Градския дом на
културата. Там имаше едни
фирми, май някакви офшорки, но тази тема май е табу
и за толкова загрижените
пловдивски медии.
Но циркът не беше
пълен. Поне в това, което
видях от репортажите по
телевизиите. Трябваше до
Славчо да се наредят Иван
Чомаков, Тодор Петков,
Спас Гърневски, Гьока Хаджипетров, да не ги изреждам всичките кметове и
областни управители, че
ще трябва да се върна чак
в соцвремената. Да се подредят заедно и да си погладуват. Може и да си поплачат с крокодилски
сълзи. Народът обича
просълзени политици. А

ако изкарат и една ария на
срама... Тогава ще е комедия вече, защото политик
срам има ли?
А бедният човечец
Славчо, сега кого да целува заради операта. То и той
не е виновен, какво да направи, като го назначиха
за кмет. Иначе е публична
тайна, че за назначителите Пловдив е баница за
разделяне и в тези сметки
операта я няма. Я да ходи
да глади на Вежди брадата, да прави метани и там
каквото друго трябва, пък
дано я спаси операта. Пък
и политическия си имидж
може да пооправи така.
Току виж пловдивчани му
дадат и втори мандат.
Ако не успее, здраве
да е. Пловдивчани поне
откъм комедийни опери
няма да я закъсат. Да ходят да гледат сесиите на
общинския съвет. Големи
комедии има там. Трагедиите са след това - на
наш гръб, но хайде да не
бъдем черногледи.

1881 - В БЕЛГИЙСКИЯ ГРАД ЛИЕЖ Е
СЪЗДАДЕНА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ГИМНАСТИКА - най-старата международна спортна организация. Основана е от
Белгия, Франция и Холандия под името Европейска гимнастическа организация, като от 1921а в нея влизат и неевропейски държави. Днес в
нея членуват 132 държави.
1914 - АВСТРО-УНГАРИЯ ВРЪЧВА УЛТИМАТУМ НА СРЪБСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО - след
изтичането му пет дни по-късно започва Първата световна война (по нов стил).
1941 - РАДИОСТАНЦИЯ “ХРИСТО БОТЕВ”
ЗАПОЧВА СВОИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ОТ МОСКВА под ръководството на Задграничното
бюро и на Георги Димитров.
1942 - ХИТЛЕР ПОДПИСВА ЗАПОВЕД ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА Т.НАР. ОПЕРАЦИЯ
„ЕДЕЛВАЙС”, чиято основна цел е завладяването на нефтените полета край Баку, както и
на източното крайбрежие на Черно море, кавказките проходи и Азербайджан. Няколко дни
по-късно група армии “А”, командвана от ген.
Вилхелм Лист започва изпълнението й, но германците така и не печелят над едногодишната
битка за Кавказ.
1942 - ЕДИН ОТ НАЙ-ЗЛОВЕЩИТЕ КОНЦЕНТРАЦИОННИ ЛАГЕРИ “ТРЕБЛИНКА II” ПРИЕМА ПЪРВИТЕ ЕВРЕИ от Варшавското гето,
след като 4 дни порано Химлер нарежда операция “Райнхард” за масовото депортиране на евреите
в Полша към концентрационните лагери.
До октомври 1943 г.
влаковите композициии не спират да превозват подлежащите на
унищожение хора - в газовите камери на лагера
са ликвидирани според различни оценки от 800
хил. души до 1 млн. души (само на “Аушвиц 2”
(Биркенау) задминава този “рекорд” с убитите
там над 1,3 млн. лагеристи). За довършването на
лагера са използвани затворници поляци и евреи
от построения година по-рано “Треблинка I”. Две
години по-късно на тази дата Червената армия
освобождава концентрационния лагер “Майданек” (1941-1944) близо до Люблин, Полша, а
светът разбира истината за надписи от рода на
“Баня и дезинфекция” във нацистките концлагери. В него загиват над 250 000 души.
1942 - НА ГАРНИЗОННОТО СТРЕЛБИЩЕ В
СОФИЯ СА РАЗСТРЕЛЯНИ ОСЪДЕНИТЕ
СЪЩИЯ ДЕН ПО ДЕЛО 585/1942 срещу членове и сътрудници на ЦК на БРП
(к) - Антон Иванов (1884-1942), Антон Попов (1915-1942), Петър Богданов (1908-1942), Атанас Романов (1911-1942), Георги Минчев
(1907-1942) и поета Никола Вапцаров (1909-1942) - авторът на
“Моторни песни”, “Вяра”, “Прощално”, “Пролет, “Ще строим завод”, “Не бойте се деца”, “Майка”, “Борбата е безмилостно жестока...”, “Вълната, която бучи” и др.
1974 - ПАДА РЕЖИМЪТ НА ЧЕРНИТЕ ПОЛКОВНИЦИ В ГЪРЦИЯ, а начело на новото
гражданско правителство застава Константин
Караманлис. На следващата година е приета
нова конституция и Гърция става парламентарна
република.
1990 - МНОГОХИЛЯДНО ШЕСТВИЕ ИЗПРАЩА ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, който е препогребан на Централните софийски гробища.
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Яне ЯНЕВ:

По-примитивна, необразована
и агресивна власт не ни беше
идвала до главата

Интервю на Лилия ТОМОВА

 Г-н Янев, защо наричате
днешното управление “примитивна, необразована милиционерска
хунта”?
- Една година управление на
този кабинет доказва моите думи.
Икономиката ни е изправена пред
колапс. Правителството предприе
серия взаимно изключващи се действия, които превърнаха финансовата система в свлачище. Кога ще
тръгне това свлачище и какви ще са
последствията е въпрос на по-обширен и задълбочен анализ. Непоследователните действия на държавата
внасят допълнителен смут и я правят изключително непредсказуем
партньор, което увеличава напрежението и несигурността у гражданите
и икономическите субекти. А актуализацията на бюджета целеше да
прикрие задаващия се финансов
банкрут, но правителството не можа
да заблуди международните финансови институции. Отговорът от страна на европейските ни партньори не
закъсня и ЕК стартира процедура
срещу България за прекомерен дефицит. В здравеопазването и образованието не само не започнаха
очакваните реформи, но тези системи са в процес на разпад. Същевременно сме свидетели на показни полицейски акции, чиято единствена
цел е да напомпват личния рейтинг
на Цветанов. За съжаление резултатът не е очакваният от обществото: харчат се парите на данъкоплатеца, без да са събрани необходимите доказателства за осъдителни
присъди. За последните две десетилетия със сигурност сме имали покрадливи правителства, но по-примитивна, необразована и агресивна
власт не ни беше идвала до главата. Това е извънредно опасно. Подобна власт много лесно се изражда в диктатура, защото не може да
различи доброто от злото, разумното от глупавото. Всъщност процесът
на установяването на еднолична
безконтролна власт завзема огромни размери.
 Твърдите, че никога не казвате случайни неща. И огласявате разработка на ДАНС срещу
Лъчезар Иванов и срещу бившия
здравен министър Божидар Нанев.
- Има разработки на ДАНС за активисти, депутати и висши чиновници от ГЕРБ, но ги крият, защото
ДАНС и сега изпълнява политически поръчки.
 Често заявявате, че “ГЕРБ
има много силна пропагандна ма-

‘

шина”.
- Пропагандната машина
на
ГЕРБ разполага с мощен
финансов ресурс. Тя работи с определени медийни групировки и основната цел е да
бъдат притъпени сетивата на обществото за безумията на това
управление.
Това е вид
промиване
на мозъци и
осигуряване
на
медиен
комфорт.
 Искате
нов основен
закон. Какво
не ви харесва в приетата преди 19
години конституция?
- Въпросът
не е в това
какво на мен
не ми харесва, а какво е
реалното положение. 20
години след
т.нар. промени България
стана
найбедната
и ЯНЕ ЯНЕВ е роден на 22 април 1971 г. в Сандански.
и з о с т а н а л а Завършил е математическа гимназия и Аграрния
страна в ЕС. университет в Пловдив, агроинженер, както и
Всяко прави- магистърска степен по икономика и мениджмънт.
телство дона- Член на УС на БЗНС “Никола Петков”, член на ПП
ся надежди, а на БЗНС, основател и председател на НС-БЗНС,
като си оти- народен представител, лидер на партия РЗС.
де, се оказва,
че е обирало държавата на пораработи, всички сме изпитвали на
зия. Съдебната система не може да
гърба си. Впрочем никакъв констисе справи с престъпността и коруптуционен текст не й слага ефективцията. Европа ни гледа с нещо средни юзди. Местното самоуправление
но между злобно подозрение и
е лишено от реален ресурс и така
тъжна насмешка, и стигна дотам да
се грижи за населението си, че след
приеме популистко-мутренската
10 години половината България ще
партия ГЕРБ, защото вече не вярва,
живее в София. Да продължавам ли?
че България може да роди нещо поРезултат от всичко това, за коедобро. Къде е причината подобен
то говорех досега, са тежки инстихаос да продължава вече цяло потуционални кризи, липса на контрол
коление? Някой бил казал, че всеки
и отговорност, слаба държава. При
народ си заслужава управлението.
сегашната конституция, който и да
С тази хипотеза аз не съм съгласен.
дойде на власт, нищо не може да се
Българският народ не е виновен.
направи. Затова ние предлагаме не
Моделът на държавността е сбъркан.
нов месия, а приемането на нови
А базата на държавния модел е конправила, които да гарантират ефекституцията. В настоящата тежко е нативността и прозрачността при дейрушен принципът за независимост
ствието на институциите. Разбира
на трите власти - законодателна,
се, РЗС подготвя свой проект за
изпълнителна и съдебна, както и
нова конституция. Но преди всичко
взаимният контрол между тях. Уж
е необходим национален консенсус
сме република с парламентарно упи политическа воля да се тръгне по
равление, а правителството има абтози път. Управляващите не дават и
солютен приоритет във всичко. Надума да се издума, сегашната конродното събрание е безсмислено,
ституция им е много удобна. Затова
огромно и добре охранено, за сметние ще инициираме подписка за
ка на което - послушно. Съдебната
предизвикване на референдум, на
власт не е защитена от политически
който българските граждани да каи лобистки натиск. Държавната аджат дали искат предсрочно разпусминистрация е по-голяма от армиякане на това Народно събрание и
та и полицията, взети заедно, а как
избори за Велико Народно събрание, с мандат за изработване и приемане на нова конституция.
 Говорите и за еднакъв
ъндърграунд на премиера и на евродепутата от “Атака” Слави Бинев; казвате, че те са “част от
бандитизма през 20-те години
преход”.
- Ако проследите произхода и
развитието им, няма как да не достигнете и вие до този извод. Неслучайно за връзките на Борисов с подземния свят писа дори американското списание “Конгрешънъл Куотърли”. На всички у нас е ясно откъ-

Â êðèìèíàëíà äúðæàâà
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Снимка Благовеста ЦВЕТКОВА

Действията на
правителството
превърнаха
финансовата
система в свлачище,
казва лидерът
на „Ред, законност,
справедливост”

де тръгна Борисов и кои са неговите “другари” през годините. Слави
Бинев е само потвърждение на дефиницията, че в криминална държава мутрите са най-добрият управленски контингент.
 На едно социалистическо честване на Бузлуджа преди немного години разпръсквахте листовки срещу БСП. Защо? Нали не вярвате, че социалистите са “разбойници”?
- Всъщност това беше доста отдавна, но не съм се и съмнявал, че
БСП има добра историческа памет
и добър архив. Затова не е нужно
да припомням, че хвърлянето на
позиви не съм го измислил аз. Пък
и съдържанието на тогавашните позиви е актуално и днес, но вие няма
да смеете да публикувате точно
това, което ви казвам сега. Но да
говорим сериозно. РЗС и БСП са политически опоненти. Първо, ние сме
дясна партия, а вие сте единствената значима политическа сила у нас,
която декларира лява идеология.
Всеки защитава принципите, в които е убеден, това е същността на
демокрацията.
Второ, т.нар. преход се оказа далеч не това, което очакваха и от
което имаха нужда хората, не вярвам да го отречете. А през по-голямата част от тези 20 години страната беше управлявана или пряко от
вашата партия, или от доминирани
от нея правителства. Не можете да
очаквате от нас похвала за постижението си. Колкото до “разбойниците”, никога не съм твърдял, нито
мислил, че всички в БСП са такива.
Но при вас разбойници има, да не
би да не го знаете? Има ги във всяка партия, която се е докопала до
властта, за жалост у нас това е правило. С две думи: БСП е наш политически противник, а не враг. Мои и
на РЗС врагове са разбойниците, от
която и партия да са те. Изгонете ги
от вашата и ще имаме всички основания за цивилизован диалог.
 Наричате “нагло” кадруването на ГЕРБ, напоследък - и в образованието заради опорочените
конкурси за директори на училища. Какво пише в сигнала на РЗС
до прокуратурата срещу министър Сергей Игнатов?
- Кадруването на управляващата партия ГЕРБ в почти всички публични сфери доби застрашителни
размери и в конкретния случай изправя пред сериозно изпитание образованието. В централата на РЗС
постъпиха сигнали от различни
части на страната, че начинът на
провеждане на конкурсите е опорочен, а самите тестове са съставени с грешки. Конкретен пример за
сериозни съмнения по отношение
законосъобразността на процедурата и обективността при оценяването е проведеният конкурс за заемане на длъжността директор на
общинско училище и обслужващи
звена в община Пловдив. Конкурсът
е така проведен, че противоречи
както на заповед на началника на
Регионалния инспекторат по образованието, така и на Закона за народната просвета и Кодекса на труда. И този случай в Пловдив не е
единичен. Подобни сигнали получихме от Пазарджик, Търговище и
от другаде.
Това е един от методите на ГЕРБ
- да лансира на овакантените постове единствено определените от
управляващата партия. Което пък е
унижение за мнозинството от
българските учители, принудени не
само да работят в условия на отдавна амортизирана материална база
и при минимално заплащане, но
вече им се налага да се подчиняват
на хора с много по-малък професионален опит и качества. Ако досега
са правени опити за някаква реформа, в момента става въпрос за ликвидиране на сектора с цел да се
отгледа нация не от мислещи хора,
а едно подчинено, аморфно и нискоинтелигентно общество.
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Актуално
два ли българско
правителство през
последните 20 г. на
демократично управление у нас е посрещано с толкова
надежди. Никой от предходните няколко премиери не е бил
с такъв бляскав имидж сред
българите и не е присъствал
толкова често в медиите, повечето от които година по-късно
все още не са му изневерили и
превъзнасят всяка негова проява - независимо дали е среща
с Берлускони или вкарва голове на футболен мач в покрайнините на София. След толкова
венцехвалебствия не е учудващо, че някои от правителствения екип почнаха да се вземат
насериозно и да загърбват националната икономика, и в частност държавните финанси и
социалната политика. Те се
оказаха “сизифов камък”, непосилен за мощните плещи на
премиера, камо ли за неговия
финансов министър Дянков,
който над 15 пъти вече ни посочи кога ще излезем от кризата. В нея ние все повече
“затъваме”. Той все още не е
наясно какво трябва да направи, за да излезе България от
положение на “лош ученик”, когото ЕК ще проверява за невярна финансова информация и
когото постави в наказателна
процедура за свръхдефицит.
Рефренът, че “за всичко,
дори за юлския пек, е виновно
правителството на Станишев”,
вече е изтъркан дотам, че не
му вярват и хилядите безработни и изправени пред фалит
дребни предприемачи, гласували преди година за ГЕРБ и
“Атака”. Те са изправени пред
дилемата какво да слушат собствения си глас, който отразява колко е празен джобът им,
или обещанията от екрана на
телевизора.
Не е случайна негативната
оценка за едногодишното управление от страна на най-големия ни синдикат КНСБ, тъй
като бе пропуснато най-благоприятното време за реформи.
Известно е от опита на редица
държави, че
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Сизифовият
камък на
властта
Държавните ни финанси - една година
люшкане над бездната на кризата
от тройната коалиция, която му
остави около 8,2 млрд. лв. резерв.
Няма и прелом

първите месеци
на всяко управление
са най-подходящите
за началото на сериозни реформи, защото тогава подкрепата към властта и енергията
на хората в нея са най-големи.
След това компромисите със
статуквото започват да изглеждат все по-приемливи и волята
за промяна постепенно избледнява. Наистина е вярно твърдението на министър Дянков, че
България остана единствената
страна от ЕС в Югоизточна
Европа, в която данъците не са
повишавани и засега не сме
потърсили чуждестранна финансова помощ. Но докога ще
е така и на каква цена?
Ако имиджът на правителството се крепи все още, то е
заради известните успехи в
борбата с престъпността. Резултати наистина има, но повечето са във фазата на предварителното разследване от МВР,
докато осъдените засега са
малко - май само Марио Николов и толкоз, докато братята
Маргини бяха оправдани. И за
най-шумно рекламираната от
медиите група “Октопод” изходът засега е неясен. Много
съществен момент е колко от
заграбените по престъпен начин средства или от “източения” ДДС ще влязат в хазната.
В тази връзка логичен е и
въпросът защо през първата
година на управление на правителството на ГЕРБ

не се създаде
финансова полиция
Известно е, че България е
една от малкото страни в ЕС
без такава структура.
Липсата на реални реформи в публичната сфера и на системен подход в държавното уп-

в оползотворяването
на еврофондовете

Йосиф АВРАМОВ

равление не може да се компенсира само със заявки за
борба срещу престъпността. В
икономическата област май
единственият светъл лъч са успешно проведените търгове на
доста по-ниски от реалните
цени за автомагистрала “Тракия”.
В икономиката ни и преди
всичко в публичните ни финанси се налага оценката преди
всичко на външни анализатори
и икономически наблюдатели
(Виенският институт за икономически изследвания и др.), че
управлението на ГЕРБ е ако не
провал, то е поне относително
неуспешно. В предизборната
платформа на ГЕРБ имаше ред
хубави неща, които не се случиха: финансова стабилност,
петпроцентно намаление на
осигуровките (в крайна сметка
намалиха ги с 2%) и увеличение с 50% на надбавките на
пенсиите на вдовици. Вместо
тях налице са непрекъснати
люшкания както по отношение
на законодателната програма
на парламента, така и във фискалната ни политика. Основателни са въпросите: Космическият кораб на държавното ни
управление на автопилот ли се
движи и другият - Какво ще се
случи с българските публични
финанси, когато догодина
привърши фискалният резерв?
Не може правителството вечно
да се оправдава с наследството

а кабинетът продължава да се
хвали, че е “размразил” спрените евросредства. Но странно
защо те не достигат до бенефициентите засега? С популистки
цели бе открит тази пролет с
решение на НС 52-ри университет в Перник и това е проява на
недалновидност, предвид силно
намалелия брой на младежи,
които завършват средно образование. Нонсенс е да се въвежда
платено обучение в държавните
вузове, което води до неравнопоставеност между студентите в
държавна поръчка и платено
обучение в един и същи вуз.
Странно защо бе закрита Агенцията по икономически анализи
и прогнози” в МФ, което ни направи единствената държава от
ЕС, в която липсва самостоятелен орган по планиране и прогнозиране?
България все още има някои
относителни предимства пред
останалите закъсали страни в ЕС

- фискален резерв (макар и намаляващ) и относително нисък
държавен дълг. Фискалният резерв обаче започва да се топи.
На правителството му липсва
адекватна организация и визия
за бъдещето на българската икономика и за публичните ни финанси. През първите 6 месеца
на управлението му - до края на
януари 2010 г., когато бе представена Конвергентната ни програма в ЕК - цел номер 1 бе нулевият бюджетен дефицит и влизането на България в ERM II през
2010 г., а през 2013 г. - в еврозоната. През март управляващият
екип видя, че това няма как да се
случи и започна “ударно да харчи” фискалния резерв на фона на
намаляващи приходи във фиска,
вследствие на лошо работещата
ни икономика. Амбицията на Дянков за влизане във валутния механизъм бе отложена неясно за
кога. За сметка на това забуксуваха всички структурни реформи,
чиято цел е да се подобрят публичните услуги и да се намалят
държавните разходи. На всичкото отгоре за състоянието на
българското национално стопанство и преди всичко на строителния ни отрасъл определена вина

Дянков пак обяснява в кой близък
ден излизаме от кризата

има и настоящото правителство,
което едва в средата на годината разплати чрез ББР първите
стотина милиона от дължимите
на бизнеса близо 2 млрд. лв. Не
може, когато държавата е най големият длъжник, да искаш от
фирмите да внасят регулярно
данъци, като същевременно те са
кредитирали държавните фирми
и общините, без това да се отрази на постъпленията във фиска.
Независимо от обещанията си
пред ЕК правителството не успя
да балансира бюджета - нито
през 2009 г., нито през настоящата 2010 г., когато той с актуализацията достигна до 4,8% дефицит. То не прави нищо за повисоки инвестиции в образованието и науката, каквито изисква ЕС,
а точно обратното - реже парите,
особено на БАН, но и на университетите.
Част от политическата ни действителност е зачестилата намеса на премиера в работата на
парламента. Вече стана практика причината за смяната на позициите на мнозинството да са
обвинения в лобизъм от страна
на опозицията и медиите. Фрапиращ пример за неуспял опит
за лобизъм е отхвърлянето на поправката в Закона за приватизацията и следприватизационния
контрол, която даваше правомощия на областните управители да
продават държавни имоти до 500
000 лв. Опозицията се обяви срещу тази идея, а депутати от БСП
дори я определиха като

децентрализация
на корупцията
Едва по-късно след появата
на премиера Борисов в парламента ПГ на ГЕРБ се отказа от
нея. След намесата на премиера
беше оттеглена и друга спорна
поправка в Закона за земеделските земи, която предоставяше
привилегии на арендаторите при
покупката на парцели. Налице са
вече над 20 примера за лобистки поправки на закони, а съпредседателката на ПГ на ГЕРБ в
медиите вече фигурира като “Лобистка Фидосова”!
В началото на юли България
бе поставена в класацията на

10-о място сред
страните, застрашени
от фалит
в света, което е негативно признание за безрезултатната и погрешна финансова политика на
правителството ни. Пропуснати
бяха благоприятни възможности
за емитиране на външен еврооблигационен дълг при благоприятни лихвени нива през втората
половина на 2009 г. Сега, при
очертаващото се стопяване на
фискалния резерв, почти е ясен
изходът за спасяване на публичните ни финанси. Най-вероятно
през зимата или най-късно напролет

ще „потропаме” на
вратата на МВФ
Сключим ли финансово споразумение с фонда, при което
ползваме негов ресурс, вероятността за по-високи ДДС и акцизи и у нас, както и опасността от
намаление на заплати и на пенсии, е напълно реална. Втора
седмица премиерът и финансовият ни министър повтарят мантрата, че споразумение и заем
от МВФ не са необходими нито
тази, нито следващата година. Но
дали може да им се вярва? Те
казваха по същия начин, че
въпрос на месеци е моментът,
когато ще излезем от кризата.
За първите 4 месеца на тази
година у нас са привлечени едва
около 30 милиона евро чуждестранни инвестиции, а са репатрирани от България няколкостотин милиона евро. Оправдания,
че чуждестранните компании
връщат заеми към фирмите-майки, не са несъстоятелни. Дойде
ли мисия на МВФ у нас, ще започнат под чужд диктат екстрени и много болезнени и тежки
реформи в администрацията и
публичната сфера.
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Сагата
„Горна Арда”
Започнал като „сделка на века” по времето
на Иван Костов, проектът като нищо може
да се окаже фиаското на кабинета „Борисов”
Ина МИХАЙЛОВА

делка на века. Така Иван Костов нарече подписаното на 4
ноември 1998 г. споразумение
между София и Анкара за изграждане на каскадата “Горна
Арда”. То предвиждаше срещу инвестицията в проекта от страна на Турция да изнасяме ток за южната ни съседка. Документът доби известност като “ток срещу
инфраструктура”, защото турската страна
обвърза дългосрочния договор за внос на
ток в един пакет както с договорите за
изграждане на трите язовира и ВЕЦ-овете
от каскада “Горна Арда”, така и с магистрала “Марица”. Сделката се роди без търг
и конкурс. А през годините нито един от
участниците в подписването на договора
и споразуменията така и не даде ясен
отговор защо при твърде непрозрачни
условия “Джейлан” получи един от найголемите енергийни проекти в България.
Октомври 1999-а. Хиляди от Ардино и
региона се стичат близо до родопския
град, за да присъстват на първата копка
на каскадата, която ще строи турският
холдинг “Джейлан”. Официалната част е
почти прозаична: българският премиер
Иван Костов и турският Бюлент Еджевит
със съпътстващите ги делегации дават
началото на грандиозния проект. Неофициалната - чевермета за народа. На фона
на фанфари и фойерверки прозвучават
обещания за толкова нови работни места,
колкото са присъстващите на тържеството.
Говори се за близо 700 млн. щ.д. инвестиции в строителството на каскадата и на
отсечката Оризово - Капитан Андреево от
“Марица”.
По проекта “Горна Арда” до 2006-а
трябваше да бъдат построени три язовира
и три ВЕЦ-а с обща мощност 170 мВт. Предвиждаше се те да произвеждат 466 млн.
кВтч електроенергия годишно. Строителството щеше да струва 220 млн. щ.д. на
смесеното дружество на НЕК с “Джейлан
холдинг”. Подписан беше и договор за
износ на ток от каскадата за Турция. През
следващите 9 години се очаква Турция да
купи ток за 1,2 млрд. щ.д., казва тогава
Еджевит. Предвиждаше се смесено дружество да строи и 114 км от магистрала
“Марица”. Строителството на язовир “Мадан” трябваше да започне през април
1999-а, а “Джейлан” да осигури 100 млн.
щ.д. Мащабният проект трябваше да даде
хляб на хиляди родопчани.
Едва започнала, работата по съоръжението спира заради финансови затруднения на турското дружество.

С

Плановете се провалят
На 30 октомври 2000 г. банката на турския холдинг “Банк капитал” е конфискувана заради неплатежоспособност. Турската национална банка запорира имуществото на фамилия Джейлан. Фалитът на
холдинга и скандалът с разрушени жилищни сгради, строени от “Джейлан” при
земетресението в Измит, Турция, дават
основание на кабинета през март 2001-а
да отнеме концесията на “Джейлан”. НЕК
очаква турският холдинг да се откаже от
участие в хидроенергийната компания
(ХЕК) “Горна Арда” - рожба на дружбата
между двете страни.
Години след първата копка, вместо
България да има готов хидроенергиен
проект, страната ни е залята от каскада
обвинения между НЕК и турската компания. След поредица срещи е договорено
“Джейлан” да се оттегли от проекта и на
негово място да бъде посочена друга турска фирма. Турският холдинг обаче протака решението и отлага общото събрание
на ХЕК “Горна Арда”. По това време вече
има оферти за участие в проекта на чужди
компании. Джейлан се оплаква, че българската страна е избрала италианската
“Енел пауър” за стратегически инвеститор
зад гърба му и поставя условие в бъдеще
преговорите да се водят само с участието
на “Джейлан”. Сделката с италианците е
провалена, а Турция прекъсва доставките
на ток от България през пролетта на 2003а с мотива, че й е много скъп. Проектът

увисва. До мига, в който става ясно, че
през март 2008-а CCG Insaat Sanayi Ytirim
Ve Turizm A.S. - компанията, поела активите на “Джейлан” след фалита й, завежда
дело в арбитражния съд в Париж срещу
НЕК с иск за 75 млн. евро, защото се
опитвала да ги изтласка от смесената ХЕК
“Горна Арда” и не им дали държавна гаранция за заем за инвестицията.

Дали “Горна Арда” няма да се окаже

голям залък

Бюлент Еджевит (първият вляво) и Иван Костов демонстрират завиден оптимизъм,
натискайки копчето за първия символичен взрив на “Горна Арда”, 26 октомври 1999-а

Малко след това става ясно, че един от
вариантите, които стоят пред “Горна Арда”,
е концесията. Така наследникът на турския акционер може да продаде дела на
международен търг. Това може да е предпоставка компанията да оттегли иска си
срещу НЕК. Интерес към евентуален конкурс за концесия проявяват според запознати австрийската EVN и германската
RWE. През годините всички участници в
сагата “Горна Арда” вадят юридически
аргументи и тълкувания в своя полза и
сочат с пръст различни виновници за блокирането на проекта. На фона на цялото
говорене се оказва, че към 2003-а единствените пари, вложени в проекта, са от
НЕК, а в сметките на турското дружество
се подвизават 80-ина лева.

Рестарт на проекта
Нов тласък на “Горна Арда” е даден на
2 септември 2009 г., когато МС реши да го
рестартира и да допусне като инвеститори
в него, на мястото на “Джейлан холдинг”,
австрийските EVN AG и Alpine Bau GmbH.
Тогава мажоритарен акционер в ХЕК “Горна Арда” е държавната НЕК, а за 30-те
процента на CCG започват преговори да
бъдат купени от австрийците. Двете австрийски компании се договориха за откупуване дела на турския холдинг. Впоследствие Alpine Bau GmbH се оттегли и единствен кандидат за стратегически инвеститор
в хидроенергийната каскада “Горна Арда”
остана EVN. Австрийската компания, която
държи електроразпределението в Южна
България и е собственик на “Топлофикация-Пловдив”, обаче иска собственост и
върху язовирите от каскада “Горна Арда”,
и върху водата в тях.
Истината всъщност е, че процесът по
размразяване на проекта започна по време на кабинета “Станишев”. Въпросът за
“Горна Арда” бе поставен пред турската
страна на преговорите между София и
Анкара за разрешаване на проблемни
въпроси в двустранните отношения. Каскадата бе залегнала и в проекта на предходното правителство за енергийна стратегия на България до 2020 г.
В резултат на подписан меморандум
между австрийците и “Джейлан” делото в
арбитражния съд в Париж е спряно. През
октомври м.г. е постигната и договореност
за изкупуване на 30-процентния дял на
“Джейлан” в “Горна Арда”. Стойността на
строителството на каскадата се оценява
на 500 млн. евро. На 2 септември м.г. кабинетът “Борисов” гласува и писмо в под-

крепа на проекта. То е поискано от австрийския консорциум, за да може да кандидатства за финансиране пред кредитните институции. Икономическият министър
Трайчо Трайков е категоричен тогава, че
писмото не представлява държавни гаранции и не натоварва бюджета.
След няколко първи копки на “Горна
Арда” предстои поредната, след като на
19 юли във Виена, в присъствието на Бойко Борисов е подписано ново споразумение за изграждане на каскадата. Само че
сега българският участник в проекта НЕК, има 30%, а на австрийската компания EVN се полагат останалите 70. Размяната на проценти ще стане с увеличение
на капитала в хидроенергийната компания, за което EVN ще плати 1,39 млн. лв.,
а НЕК няма да плаща, но ще намали дела
си в съвместното дружество. Така новият
мажоритарен собственик EVN планира за
след две години поредната първа копка.
Австрийците обещават, че проектът ще
стане по-ефективен и по-евтин, като 500те млн. евро, предвидени за изграждането, може да паднат до 400. Поевтиняването ще стане с изготвянето на нов технически проект за каскадата, който ще е готов
до края на т.г.
Доколко изгодно е намаленото 2,5
пъти участие на държавата в “Горна Арда”,
каква е действителната причина за рестарта на проекта сега, каква е реалната
цена, която ще платим за изграждането
му? Това са част от въпросите, които се
въртят в публичното пространство. И още.
Какво ще стане с вложените досега от
НЕК пари в проекта? Как ще се реши
проблемът с обезщетяването на собствениците на земи. Семейства от Ардино и
региона вече пиха по една студена вода.
А последиците от евентуални съдебни
претенции заради “Натура 2000”, под чиито удари според природозащитници попадат 2/3 от терените на бъдещия комплекс?
Ако следваме логиката на премиера
във връзка с 33-те процента собственост
на държавата в ЕРП-тата, която позволявала на чиновници на чужди компании да
взимат стотици хиляди левове за “експертни съвети”, колко ли ще ни “излязат” 70-те
процента на австрийците в “Горна Арда”?
Заклинанията да няма оскъпяване и да не
се дават комисиони на консултанти са
добри пожелания, а строежът на хидроенергиен комплекс - бизнес. При това достатъчно скъп - почти колкото изграждането на ядрени мощности.

за НЕК и за държавата? Ще се намери ли
баланс между частния и държавния интерес? Факт е, че “Горна Арда” ще подобри
възможностите на енергийната система.
Ще се повиши и делът на възобновяемите
източници в енергийния микс на страната,
което ще ни позволи до 2020 г. поне 16%
от енергията да е такава, каквито изисквания има към нас ЕС. Проектът е твърде
привлекателен за частния бизнес, защото
гарантира дългосрочно изкупуване и преференциални цени на произведения ток.
Очаква се “Горна Арда” да осигури
електроенергия за 100 хил. домакинства,
а при изграждането му да бъде осигурена
работа за 4-5 хил. строители. Как ли обаче
австрийските бизнесмени са приели сервилността на Борисов, че неговото правителство има интерес към частни инвеститори, които работят без комисиони, след
като дни по-рано премиерът обвини в
мошеничество и EVN?
Вместо да намери отговори, рестартът
на “Горна Арда” отвори въпроси и съмнения. “Ако правителството месеци наред
умува за тези 500 милиона, които са нужни за “Белене” през т.г., то как така реши
за броени минути да деблокира проекта
“Горна Арда”, чиято стойност е също 500
млн. евро? Тази бързина не се ли обяснява с доскорошното положение на икономическия ни министър като представител
на основна фирма-изпълнител, запита
преди време президентът Първанов. Основателен въпрос, на който е редно да се
даде издържан отговор, а не заключение
на парламентарна комисия, както и да се
обясни крие ли някакви рискове започването на хидроенергийния проект.
Паралел между “Белене” и “Горна
Арда” не би следвало да се прави, но няма
как да не бъде отбелязано старанието, с
което министър Цветан Цветанов (може
би за да отклони вниманието от решението за “Горна Арда”) “удари” АЕЦ “Белене”
с корупционна схема. Дали е случайно, че
след Виена Борисов запраши към Кърджали. Наближават избори, а преди тях картата “Горна Арда” може и да се окаже добър
коз. Пасиансът го подреди Вежди Рашидов в неотдавнашно интервю, обяснявайки причините за забавянето на “Горна
Арда”: “Консултантът” по язовирните дела
не беше още толкова добре изпедепцан в
познанията си за ролята на отделянето на
въглероден двуокис от дъха на бетоноядния червей, разяждащ основите на язовирните стени, и това попречи за скромния хонорар с много нули...”
Изграждането на каскада като “Горна
Арда” е сериозна инвестиция и бизнес
начинание, част от енергийната стратегия
на страната. Последната все още е проект
и подложена на обществено обсъждане.
Затова някой трябва да разсее съмненията, че сагата “Горна Арда” няма да се окаже отново куп празни приказки, политически фойерверки и пари в джоба на някои.
Евродепутатът от ГЕРБ Владимир Уручев,
който преди време заговори в аванс за
рестарта на “Горна Арда”, през април, на
българо-гръцки форум в Ксанти, заяви: “Чисто енергийно, проектът “Горна Арда” сигурно не е изгоден - малка мощност, ниска
рентабилност. Но на такива проекти не
може да се гледа само като на енергийни
- около тези няколко язовира и централи
ще се появи нов поминък и нови данъци в
хазната. Ако изчислим и това, инвестиционната привлекателност става по-голяма.”
(Портал Европа). Започнал като сделка на
века от Иван Костов, проектът “Горна Арда”
засега върви повече към фиаско.
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На българските
„братушки” пак им
стана интересно да
си дружат с Русия

Преговорите
с Алексей Шматко
в “Евксиноград”

2 часа и 45 минути Трайков доложи
на шефа си, че са се договорили за
всичко. А на сутринта двамата министри подписаха протокол за резултатите от преговорите по доставката на
руски природен газ в България и
“пътната карта” на проекта “Южен
поток”. Генералът несъмнено успя в
главното - продаде изгодно своето
“да” на руските партньори. Очаква се
руският природен газ за България да
поевтинее с 3-7%. Няма да има посредници при доставката на синьото
гориво - “Газпромекспорт” ще започне да го продава пряко на държавната компания “Булгаргаз”. Ще се ускори реализирането на мегапроекта
“Южен поток”. “Газпром” и “Булгартрансгаз” ще регистрират в България
съвместна компания с равни дялове

„Газпром” настъпи
американците
по мазола
Борис ЛЕОНОВ

Б

ойко Борисов, лидер на победилата на изборите преди година партия ГЕРБ и премиерминистър на България, тутакси
решително заяви, че всички съвместни енергийни проекти с Русия ще
бъдат замразени. Имаше предвид
строителството на части от газопровода “Южен поток” на територията
на България, нефтопровода “БургасАлександруполис” и атомната електростанция “Белене”. От гледна точка
на политиката в това имаше поне
някаква логика - страната избра европейския път на развитие. ГЕРБ се
дешифрира като “Граждани за европейско развитие на България”. Но от
гледна точка на икономиката в този
демарш никаква логика не може да
бъде открита. Разумно ли е, когато
се обръщаш с лице към Европа, демонстративно да обръщаш гръб на
отдавнашния си приятел, с когото с
усилията на много поколения са
създадени, би трябвало, надеждни
икономически и културни връзки?
Генералът (така българските медии уважително наричат премиера,
който навремето е бил генерал в полицията) много пъти за една година
каза, че енергийното сътрудничество с Русия не дава нищо на българския народ, а само обезобразява екологичния образ на милата родина. И
че съществува опасност за попадане
под енергийна зависимост от Русия.
Той наричаше предатели и заплашваше да привлече към отговорност
предишните леви управници на страната, които скрепиха със своите подписи съгласието на България да участва в енергийните проекти и които
убедително доказваха изгодата от
това участие. От време на време членовете на кабинета на Бойко Борисов смекчаваха резките изказвания
на своя шеф, като обясняваха, че
въпросите изискват допълнителен
анализ, необходими експертизи на
специалисти, включително европейски. Москва не можеше дълго да се
примирява с това протакане и да
бави реализирането на проекта, в
който намериха своето място и роля
много европейски държави, а съседите на България направо мечтаят
да я заменят в това крупно мащабно
действие. Владимир Путин изпрати
своя първи заместник Виктор Зубков
в София - спешно да “свери часовниците”. Българското ръководство, както се и очакваше, сложи козовете на
масата. То е готово да се влее в
“Южен поток”, но при едно условие да получава руски газ по цени, пониски, отколкото в цяла Европа.
След като Зубков си замина, завидна активност прояви посланикът

на САЩ в София Джеймс Уорлик,
известен тук като защитник на генномодифицираните продукти, на телепрограмата “Стъклен дом”, на гей
парадите, но най-вече - на енергийната независимост на България. Пратеникът на Путин още не бе долетял
до Москва, а мистър Уорлик внезапно се появи при министъра на енергетиката Трайчо Трайков и поиска
обяснения за обсъжданите енергийни проекти. Посланикът покани на
тази непланирана среща представители на подбрани от него медии и
поиска от министъра на една суверенна държава отчет за бъдещите
договори с Русия и дори за конкретни детайли на тези документи. Това
бе направено под предлог за грижа
за енергийната сигурност на страната и региона, за диверсификация на
енергетиката (посланикът лобира в
интерес на американската кампания
“Шеврон” за търсене на газ на територията на България), както и за прозрачност - българският народ трябва
да знае хода на преговорите. Така
посланикът още веднъж безпардонно показа стремежите на САЩ да
ограничат руското влияние в региона и да засилят своето - зад океана.
За да конкретизират постигнатите от Зубков договорености, във Варна пристигнаха министърът на енергетиката на Русия Сергей Шматко и
вицепрезидентът на “Газпром” Александр Медведев. В царската резиденция “Евксиноград” в течение на два
дни се проведоха преговори с
българския министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо
Трайков. След първия ден Трайков
се появи пред журналистите много
блед, объркан и заяви, че преговорите са изморителни, че перспективата
им е тъмна, че за нищо не успяват да
се договорят - руснаците не искат да
намалят цените на газа.
Говорейки за тъмнина, министърът
на енергетиката попадна в десятката. Невероятно, но факт: на следващия ден българо-руските преговори
в царския дворец повече от час текоха в тъмнина - в прекия смисъл на
думата. И в ужасна горещина, защото спряха да работят всички климатици. Авария в енергоснабдяването
остави без светлина министрите на
енергетиката на двете страни и премиера, който пристигна на помощ на
Трайков. Точно в това време те се
консултираха в тесен кръг. Българският министър прие тъмнината в резиденцията с укор към своето ведомство, а неговият руски колега - с чувство за хумор. Когато след идването
на аварийната група отново стана
светло и прохладно и преговарящите
престанаха да шикалкавят на тъмно.
Дискусията продължи цялата нощ. В

от по 50%. За превозването на
допълнителни 46 млрд. куб. м газ от
Русия всяка година ще е необходимо
да се прокара нов тръбопровод, който ще принадлежи на смесената компания, а съществуващата транспортна мрежа ще стане българска собственост на 100%. Чертежите на трасето, разчетите за инвестициите и тяхната възвръщаемост трябва да бъдат
готови до началото на следващата
пролет. Готова е и “пътната карта” за
строителството на АЕЦ “Белене”, която също е била обсъждана при преговорите в “Евксиноград”, подчерта
шефът на кабинета. В течение на
месец и половина двете страни ще
работят за привличането на европейски инвеститори и се надяваме към
края на септември вече да получим
резултати. “Решенията, което взехме, имат взаимоизгоден характер”,
коментира резултатите от преговорите вицепрезидентът на “Газпром”
Александър Медведев. “Нямам усещането, че сме прекалили с отстъпките пред нашите партньори. Сега ние
имаме ясна представа за българския
газов пазар и за неговите големи
перспективи. Българите не използват
широко газ в бита и за сметка на
известно намаляване на цените може
да се увеличи неговото потребление
и доставките за страната. Разбрахме
се да подпишем нови дългосрочни
договори - вече без посредниците до 30 юни 2011 г. Те са разчетени за
10-годишен срок. И ще встъпят в сила
в хода на изтичането на старите договори - през 2012 г.
Никой от участниците в преговорите не каза какви ще са преференциалните цени на газ за България.
До 15 август “Газпромекспорт” ще
представи проект за условията на
новите договори. Но някои политици,
без да имат нито аргументи, нито
факти, вече изказват съмнения за
това, че договореностите са оптимални: демек, трябваше да се измъкнат
от руснаците по-големи отстъпки.
Пресмятат вече количеството левове, които “Южен поток” ще донесе в
полупразната паничка на бюджета и
не скриват разочарованието си. Искат, досущ като посланика на САЩ,
прозрачност и пълен отчет за хода
на преговорите, като че в подобни
дейности не съществуват конфиденциални аспекти. Като изразяват недоволство от постигнатото, противниците на сътрудничеството с Русия ще
увеличават натиска върху ръководството на страната и върху общественото мнение. Според наблюдатели
не е изключено към момента на подписването на конкретните договори
позицията на България отново да
претърпи някаква промяна.
От руското електронно
издание „Свободная пресса”

От дума на дума, та в... ДУМА

Девалвиране на
канонизирането
Панчо ПАНЧЕВ

акто се вижда от
заглавието, и аз
знам чужди думи,
но тези не са от
лекомислено и вредно нововъведените и е лесно да се разбере, че имам
предвид днешното силно поевтиняване при произвеждането на светци или обожествяването (прекомерното зачитане) на хора, чийто принос
за човечеството или за част
от него е далеч от подвига.
Обикновено това става с рекламна цел, понякога е и случайно, както например в телевизионното
предаване “Море от любов”, към което имам противоречиво отношение. От една страна, “младежът”
у мен се притеснява от ретро излъчването му, от
аромата на стари градски песни а от друга - то е
посветено на доброто, на любовта и разбирателството между хората и аз не мога да не приветствам
тази бяла лястовица в нравствения мрак на малкия
екран. Симпатичната и културна водеща се обръща към своите изненадани “клиенти” с думите “Вие
сте герой на предаването “Море от Любов”. А те, и
като ги гледаш, не са извършили никакви юнашки
дела. Не са загинали за родината, дори не са
участвали в битки за правда и за свобода.
Те (както и други като тях) са обикновени участници или действащи лица в телевизионни предавания, а в случая и в своите лични драми, но да ги
наричаме герои, според мен поне, е твърде пресилено и съвсем неточно. Вярно, че в литературни
анализи и домашни упражнения по български се
употребяват термините “главен герой” и “второстепенен герой” на произведението, аз ще стигна до
крайност, като се обявя и против тези учебникарски термини. За мен герои си остават Левски и
Ботев, а не овехтелите до втръсване действащи
лица от сериала “Дързост и красота”, където вече
всеки от “героите” е правил (по някакъв повод или
просто ей така на) секс с всекиго от останалите
“герои”, независимо от разните им (общо взето, не
кръвни) роднински връзки.
Премахнахме званията “народен артист” и “заслужил артист” (за всеки случай ще кажа, че не
съм бил между тях), повечето от които бяха справедливо присъдени. Разбира се, по-важни са не
написаното в някакъв държавен указ, а спонтанно
и обяснимо защо добитата популярност, обичта
на хората, изпълнили театралните, концертните и
кинозалите, признателността им за получените естетическа наслада и удоволствие или, казано като
за уводна статия на някогашен вестник - за облагородяващото въздействие на творци и изпълнители върху публиката. Днес вече няма народни и
заслужили артисти, но според известния ни от
физиката закон природата не търпи празно пространство и освободеното място бързо заеха произведени от рекламната машина (разбирай всякакви медии и главно телевизията!) новоизлюпени звездички, звезди и суперзвезди. Те не могат
да играят като Карамитев, да пеят като Гяуров,
обикновено не са даже артисти, а някакви модни
обекти с неуточнено съдържание, телевизионни
водещи и какви ли не още, така осветени от прожекторите, че заслепяват очите ни. По-точно очите на масовия зрител, успешно воден към опростяване чрез налагане на потребителско мислене
и лош вкус. Ето цитат от един вестник за известна
наша днешна “звезда”: “Тя излиза на лов за мъже
заедно с приятелката си Алекс, също модел с
еротично присъствие”.
Едно време (някой ще възроптае “Стига с това
минало!”, може и да е прав), за да решим някой
ребус (тогава за съжаление го нямаше още доброто безсловесно судоку), трябваше да знаем
имената на Есхил и Софокъл, Шекспир и Сервантес, Достоевски и Марк Твен, Маркес и Саган.
Сега трябва да помним “името на бивша адреналинка” или не само името, а и песните на всяка
от фолк “звездите” и т.н. Много ме затрудни в
една кръстословица коя е другата думичка за
“утвърден автор” - оказа се, че това е думичката
“класик”. За днешните производители на ребуси,
а за съжаление и за тези, които ги решават,
Васко де Гама е португалски футболен отбор,
както навярно и за португалците Левски и Ботев
са спортни клубове и нищо повече. Не мога да го
приема това. Както не мога да приема и бъкания
от звезди наш медиен и обществен небосклон,
чужд на науката и изкуството.
За да не стигна до неизбежните тъжни обобщения, ще припомня онзи изтъркан виц, според
който някогашният възрастен съветски шеф Брежнев се оплаквал от натежалите си години с думите: “Аз съм стар, аз съм много стар, аз съм супер
стар!” Него поне, макар с вицове, целият свят го
знаеше. И карикатури се правят на известни хора
- Айзенщайн, Чаплин, Де Гол, Марадона. Тях можем да обявим за звезди, а не нашите Сульо и
Пульо, любимци на леля си. А “герой” според мен
е още по-високо звание от “звезда”. И за финал още една шегичка: герой е цивилен светец, тоест
светец без расо.
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Вечният
Вечният
празник
празник
Барселона
Барселона
Впечатляващо е безконфликтното
съчетание на готика, неокласицизъм
и модерно строителство, на море,
хълмове и планина в този вълнуващ град
Пенка КАЛИНКОВА

Н

яма друго място, струва ми се,
където така видимо и слухово да
се материализира туристическият дух и устрем на човека от пешеходната Рамбла в Барселона.
Всъщност “рамбли”-те са няколко и затова е множественото “Лас Рамблас”.
Непрестанно десетки хора тътрят своите куфари на колелца в посока към
морето или към всички възможни точки
на Бари Готик (Готическия квартал),
който е историческият център на града.
Сутрин, обед, вечер. На “Ел Прат” това
се разтваря в огромните мащаби на
барселонското летище. Подредеността
на макар и силно натоварения барселонски трафик също обира усещането
за нашествие. Но в рамките на “Лас
Рамблас” или паралелната “Портик на
Ангела”, макар че човешкият поток се
оттича непрекъснато в уличките и
вътрешните площади на Бари Готик,
чувството за многолюден устрем е невероятно. Особено в петък вечер и в
събота. Към туристите от цял свят се прибавят и местните (от Испания и Каталуния) почитатели на екскурзиите и мястото. Сред павилиони за книги, цветя и
птици, в шпалира на “живите статуи”, хората дишат въздуха на Барса. На пръв
поглед нищо особено, но силно завладяваща емоция и ритъм.
Има градове, в които като че ли някога си бил, без да си стъпвал в тях.
Толкова са обраснали с легенди, литература, казано-чуто-прочетено. Но винаги е по-добре да стъпиш там и да
сътвориш, ако можеш, собствената си
легенда. Според класация на списание
“Форбс” Барселона е най-щастливият
град в Европа. Синоним на незабравимо изживяване. Истина е, че който каквото търси, го намира там. Има много
туристически градове в света, но в Барселона туризмът е религия и много
съществен поминък. Трепетно е отношението към паметниците на културата,
обмислено - към туристите. Дали заради изконната каталунска жажда за независимост и свобода, уредена от испанската конституция през 1978 г. с Акта
за автономията, дали заради съперничеството с испанската столица Мадрид,
но главният град на Каталуния е образец на ред и градска организация, без
да губи ни най-малко от средиземноморското си очарование и бохемски
настроения. Донякъде е и чист, дупки и
кучета няма. Как го правят, но го правят.
От хотелския прозорец наблюдавах как
собственици на кучета се гушат след
девет вечерта на малкото площадче с
размерите на патио до черквата “Света
Анна”, за да дадат час и нещо свобода
на своите питомци. Но пък това е
възможност и за социални контакти - и
за едните, и за другите.
Седим със спътника ми в кафене срещу базиликата “Санта Мария дел Пи”.
Усещаме как се разтваряме, ставаме
част от мястото с атмосферата на изложба на открито от местни художници.
В ранните следобедни часове художниците прибират картините си в портфолио, товарят ги в своите автомобили и
потеглят. Остават стелажи и чадъри. До
минути минава кола с общински служители, които товарят чадърите, после
техни колеги прибират стативи и стелажи. След половин час площадът е отново такъв, какъвто е. Тапас-баровете
продължават да работят на пълни обороти.
Ел доминго/неделята в Барселона е
времето за подобни занимания - маратон от 41 км минава и по уличките на
Стария град, естрада с оркестър подсилва настроението, на площад “Роял”

колекционери на значки, медали, копчета, марки и какво ли не още си правят размени и покупко-продажби. В
една от сградите на този площад великият Габриел Гарсия Маркес имал свое
жилище (колумбиецът е бил кореспондент в Барса).
В Барселона сме заради архитектурните приказки на Антонио Гауди (18521926). Това е неговият град. Вливаме се
в потока от очаровани поклонници към
“Пасео де Грасия” с прекрасната отвън
и отвътре каса (къща Батло) Батийо и
“застиналите вълни” на каса Мила или
още “Ла Педрера (Каменоломната)”,
даваме своята дан за дострояването на
магичната Саграда Фамилия - до пла-

Каса Аметлер на Пуч-и-Кадафалк и каса Батийо на Гауди

Мунтанер, с къщата Аметлер - творение
на Пуч-и-Кадафалк, и каса Батийо на
Гауди - “квартал на раздора”, разбирай
го на съперничеството, макар че и раздор/и е имало. Но Гауди е извън класациите. Ако прибавим и имената на Енрик Сагниер, Жузеп Виласека и още
половин дузина други даровити архитекти, картината на каталунския модернизъм, който се развива паралелно с
френското ар нуво и виенския сецеси-

Снимки АВТОРКАТА

Застиналите вълни на Ла педрера

нираното й завършване остават някакви си 15-20, нека да са 30 години, нищо
време в сравнение с изминалите 128
години от началото на строителството
й. Захласваме се по двореца на неговия
(на Гауди) меценат, поръчител и приятел Гюел в пресечка на “Рамбла”, катерим височината към парка Гюел - там
унесът на млади хора с деца и без деца
пред приказните творения на Гауди
продължава с часове, снимаме се до
канделабрите (фенерите му) на площад
“Роял”. И нека не звучи богохулно, но
като че ли във всички тях природата е
намерила по-съвършената си форма.
Търсенето на природното се е
превърнало в еманация на самата природа. Най-точно характеризира творчеството на Гауди валенсианският архитект Сантяго Калатрава, когото можем
да смятаме за негов наследник в смисъла на уникалната способност да чувства и открива нови форми: “Хората са се
опитвали да тълкуват творенията на
Гауди с термините на езичеството, масонството, будизма и даже атеизма. Аз
мисля, че той е бил човек, който действително служи на религиозната идея. Но
този бог или по-скоро богиня, пред която се прекланя Гауди, е самата архитектура.”
Неговата изключителност/гениалност, е безспорна, но и двамата му колеги, единият почти връстник, Луис
Доменек-и-Мунтанер (1850-1923) и помладият Жузеп Пуч-и-Кадафалк (18671956) са невероятно талантливи и големи майстори. Неслучайно наричат отрязъка от “Пасео де Грасия” с дома на
Лео Морера - работа на Доменек-и-

он, става още по-изразителна.
Трябва да има високоталантлива среда, за да се открои геният. В Барселона
от края на ХIХ и началото на ХХ век
такава среда е имало. Там са живели и
творили велики художници като Пикасо
и Дали и по-малко известният, но важен
за града, Сантяго Русиньол, много осезаемо е присъствието на родения и живял в последните си години в Барса
Жоан Миро, в по-ново време на Антони
Тапиес... Към великите каталунци трябва да прибавим родените в Барселона
великолепни оперни певци Монсерат
Кабайе и Хосе (Жузеп) Карерас, както
и композиторът Исак Албенис и виолончелистът Пабло Казалс. Всеки от тях е
оставил видими и невидими следи в
културата и самочувствието на града.
Старото кабаре “Четирите котки” може
да разкаже много истории, главни герои в които ще бъдат някои от тези
личности. А на стената на каталунския
парламент има мемориална плоча на
живелия в Барселона голям поет, баща
на модернизма и никарагуанец по рождение, Рубен Дарио (1867-1916), за
когото някога ни отвори очите роденият
и умрял в Пазарджик голям български
преводач Стоян Бакърджиев. Рубен
Дарио е автор на знаменитите “Песни
за живота и надеждата”. С началото на
Испанската гражданска война в Барселона пристига с жена си и Ерик Артър
Блеър, известен с псевдонима си
Джордж Оруел. Те стават бойци на обединената марксистка работническа милиция, организирана от испанските
троцкисти. Впечатленията му от онова
време са отразени в романа “Почит към

Каталония” (1938). Едно от новите художествени превъплъщения, а според някои и откровена реклама на града, е
филмът на Уди Алън “Вики Кристина
Барселона”.
Перлите на каталунския модернизъм
са разпръснати на много места в града,
но като че ли най-силно са концентрирани в района на Ейшампле. Във втората половина на ХIХ век големият инженер-архитект Серда, на когото дължим
и термина “урбанизъм”, предприема
проектирането и строителството на новия район Ейшампле, като преход от
Готическия квартал към предградията и
място, където ще живее буржоазията.
Именно там се насочват паричните потоци, а с тях и архитектите-модернисти.
Днес тази част на Ейшампле, която е
между улиците “Мунтане” и “Роже де
Флор”, е обявена за “златен квадрат на
модернизма”, обединяващ над 150 паметника, охранявани от държавата. Достатъчно е да споменем, че в списъка
на Световното наследство на ЮНЕСКО
са не само архитектурните бисери на
Гауди, но и Дворецът на каталунската
музика и Болницата на Светия Кръст и
Светия Мир на Доменек-и-Мунтанер. И
там, където е текло, пак тече - в последните години в Барселона са се разписали знаменити архитекти като Жан Нувел с кулата Агбар във формата на куршум и Норман Фостър с телевизионната кула Колсерола, скулпторът Клаус
Олденбург с модерни инсталации... и кой
ли не още.
Ако разгледаме Барселона като театрална зала, трябва да кажем, че Готическият квартал със следите от романския период и катедралата “Света Еулалия” от ХIII век е партерът, Ейшампле
с богатите сгради и паметници на модернизма е белетажът, а Сария - “кварталът на богатите” под хълма Тибидабо,
е балконът.
Какво поразява в Барселона - безконфликтното съчетание на готика, неокласицизъм и модерно строителство, на
море, хълмове и планина. Градът е бил
избран за столица на Световното изложение през 1888 и през 1929 г. - представете си какво динамично промишлено развитие е имал, за да бъде предпочетен, както и на Лятната олимпиада от
1992 г. - тук, разбира се, се е намесил
роденият в Барселона маркиз Хуан Антонио Самаранч, тогавашният президент
на МОК. През 2004 г. там се състоя Световният културен форум, а преди година
и половина Барселона стана столица на
Средиземноморския съюз, в който влизат 43 страни. Именно изб(и)ран град
заради изключително динамичното си
развитие през ХХ век. А последиците от
тези избори са прекрасни търговски и
спортни дворци, образци на архитектурата за години напред.
Барселона е туристическа Мека за
младите европейци, американци, азиатци... В този град е имало университет
още през ХV век, днес студентите в 7-те
университета са над 200 000 души. Това
е градът, в който се виждат млади хора,
които четат в автобуса, на улицата, в
метрото. И това е голяма надежда за
бъдещето на града.
Епитафията, която е избрал за себе
си Гауди, е повече от скромна - това са
думите на влъхвите, съзрели Витлеемската звезда: “Fa Goig” - “Възрадвайте
се!” Възрадвайте се, че я има неговата
и на десетки други великолепни творци
Барселона.
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ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Â Ù‡ÍÚ, ÍÓÈÚÓ ˘Â
‚Ë ÌÓÒË ‰ÓıÓ‰Ë. ÕÓ‚‡ ÓÙÂÚ‡ ˘Â ‚Ë ÔË‚ÎÂ˜Â.

¬ŒƒŒÀ≈…
ŒÒË„ÛÂÚÂ ÒË Ï‡ÎÍÓ
ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ ‰ÌÂÒ,
Á‡ ‰‡ Â¯ËÚÂ ‚˙ÔÓÒËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‚Ë ÔËÚÂÒÌˇ‚‡Ú. —ÚÂÒ˙Ú
ÓÍ‡Á‚‡ ‚ÎËˇÌËÂ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÚÓ Ë ÊË‚ÓÚ‡ ‚Ë, ˜ÂÒÚÓ ·ÂÁ ‰‡
ÒË ‰‡‚‡ÚÂ ÒÏÂÚÍ‡ Á‡ ÚÓ‚‡.

–»¡»
œÓÒÂ˘ÌÂÚÂ ‰ÂÌˇ
ÒË Ò ÔÓÁËÚË‚Ì‡ Ì‡„Î‡Ò‡ Ë ÌÂ Ú˙ÒÂÚÂ
Â‚‡Ì¯ ÓÚ ıÓ‡Ú‡,
ÍÓËÚÓ ÏËÒÎˇÚ ‡ÁÎË˜ÌÓ. ¬ ‰ÂÎ‡Ú‡ ‚Ë ˘Â ÔÓÎÛ˜ËÚÂ ¯‡ÌÒ Ë ÚÓ‚‡ ˘Â ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎË
‰‡ ÔÓˇ‚ËÚÂ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ÒË.

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú
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ремето в страната остава без промяна. Преди
пладне ще бъде почти безоблачно. По-късно
през деня ще започне да се образува купестодъждовна облачност и да прегърмява, тук-там
ще превали и краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде
слаб, усилващ се по време на гръмотевична дейност.
Максимални температури между 30 и 35р, в София
около 31р. Атмосферното налягане ще се задържи
около средната месечна стойност. В планините типично лятно време. Преди пладне предимно слънчево,
след пладне до полунощ с развитие на купестодъждовна облачност, значителна над планинските
била. По-характерни ще са гръмотевичните бури отколкото краткотрайните превалявания. Твърде топло,
на 1200 м - около 25р, на 2000 м - около 20р. По
Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временно увеличение на облачността след пладне, когато на места краткотрайно ще превали и прегърми.
Температурите през деня ще достигнат около 30р.
Температура на морската вода - 27р. Ще духа слаб,
след пладне по крабрежието до умерен вятър от
североизток. Вълнение на морето 1-2 бала.

ПРЕМИЕРИ

Агент Солт

Филмите до 29 юли

Изгледи
Изгледи за
за

24

максимални

29°/37°

25

максимални

28°/34°

В събота времето ще бъде предимно слънчево
и горещо с максимални температури в поголямата част от страната между 32 и 37 0.
Около полунощ от северозапад ще започне да
прониква хладен въздух, който в неделния ден
ще обхване цялата страна. На много места от
северозапад на югоизток ще паднат краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици.
Ще се усили вятърът от запад-северозапад
запад-северозапад..

Здрач 3: Затъмнение

недружелюбни джунгли и тук идва голямата изненада, защото Ейдриън Броуди поема щафетата от Арнолд Шварценегер с удивителна лекота.

Евелин Солт (Джоли) е съвестен, стриктен и патриотично настроен агент на ЦРУ. Всичко това обаче бива
поставено под въпрос, когато в управлението постъпва
информация, че в Съединените щати преди години са
внедрени руски шпионин, а един от тях има задача да
убие президента. Името му е... Евелин Солт. Идва моментът, в който Джоли трябва да покаже на момчетата
как точно се правят шпионските номера, докато бяга, за
да изчисти името си и да спаси държавния глава. А
може би бяга, за да изпълни зловещата си мисия?
Cinema City (тел.: 02 929 29 29) 12:30, 14:30, 16:45,
18:40, 20:40, 22:40
Cineplex (тел.: 02 964 30 07) 19:45, 21:30
Арена The Mall (бул. “Цариградско шосе” 115) 12:00,
14:10, 16:30, 18:40, 20:45, 22:50
Арена Запад (тел.: 02 812 77 00) 11:40, 13:50, 16:00,
18:10, 20:20, 22:30
Арена Младост (тел.: 02 817 97 00) 11:40, 13:50,
16:00, 18:10, 20:20, 22:30

Хищници

Хищници ни запознава с колоритен екип от осмина
изпечени убийци, предвождани от наемника Ройс
(Ейдриън Броуди), които биват отвлечени и стоварени
на непозната планета, където да послужат като дивеч
в ловната игра на извънземните. На практика филмът
връща действието към познатите ни от първия филм

Валутни курсове

Cinema City (тел.: 02 929 29 29) 15:45, 18:00, 20:10,
22:20
Cineplex (тел.: 02 964 30 07) 12:30, 14:45, 18:45,
20:45, 23:00
Арена The Mall (бул. “Цариградско шосе” 115) 12:10,
14:30, 16:40, 18:50, 21:00, 23:10
Арена Запад (тел.: 02 812 77 00) 12:20, 14:30, 16:40,
18:50, 21:00, 23:10
Арена Младост (тел.: 02 817 97 00) 12:20, 14:30,
16:40, 18:50, 21:00, 23:10

Шрек завинаги

Той е голямо, зелено и забавно чудовище. Той е найпечелившият анимационен персонаж за всички времена. Той е Шрек, чиито приключения достигат своя край
близо десет години след първата му поява на екран. На
практика всеки знае какво да очаква от филма – симпатичен хумор, който да радва децата и попкултурни препратки, които да забавляват родителите им.
Cinema City (тел.: 02 929 29 29) 11:30, 12:15, 13:30,
14:15, 15:30, 16:15, 17:30, 18:15, 19:30, 20:15, 21:30,
22:15
Cineplex (тел.: 02 964 30 07) 10:30, 11:15, 12:15, 13:15,
14:15, 15:00, 16:00, 16:45, 17:45, 18:30, 19:30, 21:15
Mtel IMAX (бул. “Ал. Стамболийски” 101) 11:00, 13:00,
15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Арена The Mall (бул. “Цариградско шосе” 115) 12:20,
14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:15, 19:20, 20:10, 22:10
Арена Запад (тел.: 02 812 77 00) 10:50, 11:40, 12:50,
13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 18:00, 18:50, 20:10, 20:50,
22:10
Арена Младост (тел.: 02 817 97 00) 10:50, 11:40, 12:50,
13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 18:00, 18:50, 20:10, 20:50,
22:10

EUR
1.9558

Ä

USD
1.5220

Третата част от сагата “Здрач” определено е с
доста повече екшън от предишните две серии.
Затъмнение най-после намира правилния баланс между книгата и екранизацията, а и между тийнейджърската любовна история и дозата свръхестествено зло.
Cinema City (тел.: 02 929 29 29) 11:15, 12:15, 14:15,
15:00, 16:45, 17:30, 19:15, 20:00, 21:30, 22:30
Cineplex (тел.: 02 964 30 07) 10:45, 11:45, 13:15,
14:15, 15:45, 16:45, 18:15, 20:45, 22:45
Арена The Mall (бул. “Цариградско шосе” 115)
10:50, 12:10, 13:30, 16:10, 17:30, 18:50, 20:10, 21:30,
22:50
Арена Запад (тел.: 02 812 77 00) 11:10, 12:50, 13:45,
16:20, 17:50, 19:00, 20:30, 21:40, 23:10
Арена Младост (тел.: 02 817 97 00) 11:10, 13:45,
15:00, 16:20, 17:50, 19:00, 20:30, 21:40, 23:10

Принцът на Персия:
Пясъците на времето

Принц Дастан не се ражда с благородна кръв и привелегии, а е израснало на улицата сираче. Кралят обаче
решава да го осинови. Години по-късно Дастан повежда
атака на персийската армия срещу град Аламут и благодарение на смелостта и най-вече на безразсъдството му
баща му се сдобива с ново попълнение на владенията си.
Cinema City (тел.: 02 929 29 29) 13:30, 18:50, 21:10
Арена The Mall (бул. “Цариградско шосе” 115) 17:30,
17:30, 22:30, 22:30
Арена Младост (тел.: 02 817 97 00) 17:30, 22:30

Ä

GBP
2.3206

Ã

CHF
1.4576
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Стерео
Стерео уредба,
уредба, баня
баня и
и пиано
пиано с
с червени
червени
рози
рози в
в гримьорната
гримьорната на
на Натали
Натали Коул
Коул

„Сълза и смях” не
дава сцената си
Артисти скочиха срещу идеята
театърът да се слее с Народния.
Според тях не бива да се правят
реформи без закон
Надежда УШЕВА

вероятно ще играе на 10-15 сцени, но друг няма
да може. Не ли
този път най-естественият подбор?
Ако това вливане се случи, актьори като Биляна
Петринска, Владимир Карамазов,
Вальо Танев, Бойка Велкова ще играят тук, без да
получават хоно-

Снимки Мариета ТОМОВА

Беше като гръм от ясно небе, когато случайно научих от един столичен всекидневник какви са намеренията на Министерството на културата. Изненадан съм от хода на театралната реформа, засегнала НДТ
“Сълза и смях”, заяви вчера директорът Венцеслав Кисьов на среща с
медиите по повод идеята театърът да
се слее с НТ “Иван Вазов”.
Не бих реагирал така, ако преди
Директорът Венцеслав Кисьов и зам.-директорът
няколко месеца финансовият анализ
Васил Банов обясниха пред журналисти защо
на Министерството на културата не
са против “Сълза и смях” да стане филиал на Народния
определи “Сълза и смях” на първо
място по възвръщаемост на
субсидията - 55% (като
средната възвръщаемост в
МК: ВЕДОМСТВОТО
българските театри възлиза
НЕ ГУБИ ОТ
на 15-20%). Оказа се, че и
по други показатели сме на
ПРИХОДИТЕ НА
първите места, подчерта
Кисьов. По думите му
„СЪЛЗА И СМЯХ”
“Сълза и смях” е единствеМинистерството на културата не губи
ният театър, който има реот приходите на “Сълза и смях”, задуциран до санитарен минимум състав от 37 човека.
щото те се връщат в театъра. С тях се
Те
поддържат
215-230
изплащат хонорарите на актьорите,
представления за сезон, в
наети за различните спектакли. Това
които участват около 80 аккоментира пред БТА Красимира Филитьори
от
столични
и
пова, директорка на дирекция “Изкустизвънстолични трупи, и свова и творческо поколение” към МК,
бодни творци. При това, за
по повод на отвореното писмо от
разлика от театрите, които
директора на “Сълза и смях” Венцеимат 100 и над сто души
личен състав, ние създаваслав Кисьов. Според Филипова сега
ме висококачествена про“Сълза и смях” е в сериозен прераздукция. Като доказателство
ход и много актьори не получават
Кисьов посочи и факта, че
навреме хонорарите си. Основната
през януари селекционна
промяна ще бъде, че “Сълза и смях”
комисия от фестивала в
ще остане само приемаща сцена и
Авиньон, която е била у нас,
няма да продуцира представления.
избира представление на
Това ще може да прави Народният
“Сълза и смях”, което се игтеатър, ако сметне за необходимо,
рае в момента на фестиваВасил Михайлов: “Вежди, създай
обяснява Филипова.
ла във Франция.
един закон, и тогава режи!”
Според Венцеслав Кисьов преди реформата е
рари. И ако тук се създават спектактеатри. В Димитровград и Добрич
задължително да се направи конкрели, ще става със заповед на директотен анализ на всяка единица от теасъщо! В Ловеч и Враца има леко тера на Народния театър, който участтралната система. След което да се
атър... Правят се реформи без закон,
ва в тези представления. Най-страшсъздаде Закон за сценичните изкусткоментира артистът. Той сподели, че
ното обаче е махането на продуцива и едва тогава, след обсъждане се чувства виновен, защото по думите
ращия център, а с това и невъзможвсенародно, както беше казано, да
му във Великото Народно събрание
ността да създадем собствен спексе пристъпи към задействане на
са били направили закон, но по вина
такъл, изрази мнението си с тревога
т.нар. реформа, смята за правилния
на министъра Димо Димов тогава не
ръководството на “Сълза и смях”.
път директорът на “Сълза и смях”. Той
е бил внесен. Законът предполагаше
Според което театърът трябва да е
уточни, че срещи с МК не е имал по
как да работят кооперативни, читаоткрита и приемаща сцена, но сега
повод подготвяния проектодокумент.
лищни и частни театри, разказа Мине е нито едното, нито другото.
И изрази искрена надежда в най-скохайлов. Според него днес няма кой
Подробен разчет на приходите,
ро време такава да има. Хубавото е,
да играе в провинциалните трупи.
постъпващи от билети и гостуващи
че това е проект все пак и се надяНяма режисьори и младите актьори,
спектакли в НДТ, направи Кисьов. Той
вам, че може да бъде преосмислен,
които излизат от НАТФИЗ, не отиват
обясни, че за всяко гостуване се подда бъде спрян, каза Кисьов. По думив страната, защото “ще умрат от глад”.
писва договор, от който се вземат
те му не бива да се затваря тази
Актьорите Веселин Мезеклиев и
между 800 до 1200 лв. Т.е няма госсцена, която дава възможност за
Светослав Пеев, които бяха сред
туване, от което театърът да не е потворчески дръзновения на актьорите
присъстващите в салона, заявиха, че
лучил за административно и технида защитават себе си на една по-разе наложително да се следват и худоческо обслужване своите средства и
лична от собствения им театър сцежествени критерии при оценката на
да не ги е внесъл на държавата. Госна.
работата на театрите, а не да се говотуващите представления варират
Лишавайки “Сълза и смях” от сари само за числа.
между 9 и 12 на месец. “Сълза и
мостоятелност и възможност да проСтрува ми се, че ако се прави ресмях” има продуцирани за три години
дуцира собствени представления и
форма по време на икономическа крии половина 18 собствени заглавия, от
оставяйки сцената да печели единстза, трябва да се запазят добре функкоито половината са български. Знавено като приемаща от гостуващите
циониращите звена, а се посяга на
спектакли, МК губи около 400 000ете ли друг театър, който има толкофинансово най-стабилната единица от
500 000 лева на година, допълни
ва български заглавия за това кратко
театралната система, коментира Кизам.-директорът, актьорът Васил Бавреме, обърна се към журналистите
сьов. Колко ще спечели държавата от
нов. Той призова Митко Тодоров,
Венцеслав Кисьов.
тази реформа в културата. При полозам.-министър на културата, за ясно
Откакто започнаха промените, нижение, че за да се проведе, са необкой не е направил реформа на базата
предложение, каквото няма до моходими да се вложат милион и 800
на закон. Никой не може да си позвомента. Ако критерият за тази промяхиляди, попитаха отново инициаторилява, какъвто и да е той, да прави
на са числата, тогава числата говоте на срещата с надеждата МК да ги
рят в голяма полза на “Сълза и смях”.
реформи, независимо къде, без закончуе и да преразгледа първоначалния
на основа, взе думата актьорът Васил
Тогава защо ще има сливане? Не ли
вариант за реформата. С това наменай-добрата отправна точка за реМихайлов. Според него проблемът е,
рение ръководството на “Сълза и
че на много места отдавна няма теаформа в целия български театър смях” разпрати вчера открито писмо
всички театри извън Народния - опетри, а те говорят сега, че ще ги закридо министър-председателя Бойко Боват, ще ги обединяват. Какво ще оберата и филхармонията, да станат отрисов, вицепремиера и министър на
крити сцени? Тогава селекцията, надиняват между Сливен, Ямбол и Бурфинансите Симеон Дянков и министъгас? В Сливен и Ямбол отдавна няма
пример Васил Михайлов, здрав и жив,
ра на културата Вежди Рашидов.
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Танцьори от 7
страни се събират
под тепетата
Танцьори от седем страни ще
участват в 17-ото издание на
Международния фолклорен фестивал в Пловдив, съобщи БТА.
Фестивалът ще се състои от 26
до 30 юли. Домакин тази година
е ансамбъл “Тракия”, който ще
отбележи 35 години от създаването си. Освен българските трупи ще има танцови и музикални
състави от Молдова, Украйна,
Португалия, Сърбия, Грузия и
Беларус. По традиция всеки ден
от 17.30 ч. ще се провеждат
дефилета до площада пред общината, а вечер групите ще
изнасят концерти в Античния
театър. Тази година освен в
Пловдив ще има спектакли в
Хисаря и в с. Ясно поле. За фестивала общината е заложила в
бюджета си за 2010 г. 61 000 лв.

Радио изпраща свои
джедаи на планетата
Татуин
По стъпките на Люк Скайуокър и героите на “Междузвездни войни” ще се отправят двама
верни слушатели на Радио Витоша тази есен. Червената планета Татуин очаква победителя в
играта “Междузвездно лято по
Радио Витоша”, която ще върви
в ефира на радиостанцията до
31 август. Феновете на “Star
Wars” със сигурност знаят, че
сцените на Татуин са заснети
около град Татауин в Тунис. Това
лято Радио Витоша им предлага
да видят с очите си това легендарно място и да се потопят в
атмосферата на култовия филм.
7 нощувки за двама в хотел 4
звезди all inclusive, самолетни
билети, транспортни такси и
трансфери, както и двудневна
екскурзия “Приключение в Сахара” ще допринесат напълно за
това. От 19 юли на всеки час в
програмата на радиото звучи
една песен от най-добрата лятна музика. Внимателните слушатели ще чуят анонса на песента
и ще разполагат с времето,
докато тя върви, за да изпратят SMS на 1915 с първа дума
ВИТОША.

Почина диригентът
Методи Матакиев

Снимка ACTUALNO.COM

очаквайте

Диригентът Методи Матакиев
почина
на
61-годишна
възраст, смъртта е настъпила
внезапно, съобщи агенция “Фокус”. Маестрото се е подготвял
много активно в Априлци за следващия концерт, там вероятно е
получил инфаркт. Методи Матакиев е роден през 1949 г. в София. Висшето си образование
получава в Консерваторията
през 1973 г. Професионалното му
развитие минава през обучение
във Виена, Карлови Вари, през
2001 г. е удостоен с наградата
“Кристална лира”.
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Мнение
ъпреки многобройните недомислия, които
съдържа, приетият
през 1999 г. от 38-ото
Народно събрание
на Република България Закон
за закрила и развитие на културата (ЗЗРК), все още той е
задължителен за всички граждани и институции в страната,
независимо от техния статус.
Още повече той е задължителен за представителите на
изпълнителната власт и за
всички, които възнамеряват да
правят реформи. Защото има
реформи, които помагат за постигането на по-добри резултати в интерес на обществото, но
има и такива, които - понеже
най-често са плод на недостатъчна компетентност или на
лобистки манипулации - не се
съобразяват с нуждите на “гуверньора”, т.е. на народа, и
довеждат до разруха и реално
унищожение на създаденото от
него. И понеже рушенето е полесно от създаването, много от
“реформаторите” предпочитат
по-лесното, като умело го маскират зад “общодържавните
интереси”!
С нескрит интерес се запознах със статията на Диляна
Димитрова “В Бургас ще командват три театъра и една
опера”, публикувана във в.
“Труд” на 12.07.2010 г. Основаваща се върху информация,
получена от Министерството на
културата - от министъра Вежди Рашидов и зам.-министъра
Митко Тодоров, тя поражда
множество и противоречиви
въпроси:
1. На читателите се съобщава, че предстоящата “културна
реформа” е подготвена от “екип
от специалисти в Министерството на културата”. Неизвестно
защо, не се упоменават техните имена. Кои са те; каква е
тяхната компетентност, след
като е публична тайна съществуващият експертен дефицит в
чиновническата общност на
министерствата; какъв е досегашният им принос за развитието на културните процеси в
страната; приети ли са от гилдиите, чиито интереси е трябвало да защитават; предложенията им, предшествани ли са
от широко обществено обсъждане с обектите на реформата
и прочие “подробности”, които
липсват!? Защо е това, когато
ЗЗРК задължава да има прозрачност при решаването на
проблемите, засягащи развитието на националната култура?
Тя е наложителна, понеже се
третират важни въпроси с национално, а не с тесноведомствено значение, за глобалното
развитие на човечеството! Обществото трябва да знае техните имена, за да ги възнагради
достойно, ако предложенията
им за реформа са добри, но и
да ги порицае и низвергне, ако
предложенията им са лоши!
Нали затова при обсъждането
на законопроектите на Народното събрание винаги се съобщава името на вносителя, за да
се упражнява обществен контрол!
2. Възможно ли е да се прави каквато и да е реформа, без
да съществува официално приета макрорамка за съответната
обществена сфера, заедно с
неделимата й законодателна
обосновка, стратегия и тактика
за нейното осъществяване и
конкретна пътна карта до 2020
г.? Всички сме свидетели, че
изработването на макрорамката на българската енергетика
продължава повече от 20 години, а без този априорен документ веднага се пристъпва към
“реформа” в сферата на културата. Единствената “аргументация”, която се изтъква, е “липсата на средства”. Но дейците
на културата не са виновни за
неспособността на правителствените финансово-икономически екипи през миналите 20 години да управляват успешно
тази важна обществена сфера,
та те “да сърбат попарата”, надробена им от други хора, с
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Мисли, засягащи
проектираната
реформа
на културата
Че реорганизация в сферата на културата трябва да
има, не подлежи на дискутиране. Важното е каква ще бъде
тя, какво се цели с нея, ще бъде ли в съответствие със
законността в страната и кога ще се извърши
Проф. Емил ЯНЕВ

претенции за експерти.
3. ЗЗРК утвърждава, че основен
подход за културата в страната е децентрализацията.
Вярно е, че бившият състав на министерството пръв нанесе удара по нея
чрез премахването
й дори в своето ведомство, но и в изказванията на сегашния министър и
зам.-министър няма
нито дума по този
въпрос. Питам се
случайно ли е това
или за тях законът
няма никакво значение?
4. От прочетеното разбрах, че проектираната реформа обхваща театЗад протеста на Оперетата преди няколко месеца застанаха творчески и
ралните и оркест- синдикални институции, но днес бъдещето на театъра отново изглежда неясно
ровите състави, фина ОФД - Пловдив, как ще се
ни постижения?
нансирани от бюджета на Ми9 Екипът от министерски
създаде Пловдивска филхармонистерството на културата. Но
ния, при положение, че името
специалисти проучи ли фиаскоте представляват под 40% от
“Пловдивска филхармония” не е
то на подобна “реформа”, навсичките професионални арти“свободно”, а е патентовано от
правена през 1963 г., което достични колективи в страната бившия й директор Андрей Анведе - под напора на общестостаналите се финансират от
дреев?
веността на места - до възстаобщините. За тях отново няма
9 Виновно ли е ОФД - Пловновяването “тихом-мълком” на
нито дума. Това не е ли сериодив, че няма собствена сграда,
съкратените състави?
зен сигнал, че Министерството
9 Кой и с какви художествев която операта да показва изна културата не е “майка” на
куството си - съвместно задълни
аргументи
реши,
че
цялата българска култура и че
жение на Министерството на
извънстоличните филхармонии
планираната реформа до голякултурата и община Пловдив,
“ще се свият в симфониети”,
ма степен ще бъде палиативна!
което не се изпълни?
което свиване ще изхвърли на
Не съм роднина с Ванга, но
9 По силата на каква
улицата стотици висококвалимного от предвидените обедифицирани творчески кадри, за
държавническа логика и при
нения и “преструктурирания”
чиято подготовка държавата е
широко декларираната липса
оценявам като нецелесъобразни. Основания за това ми дават
досегашните резултати от приСнимки Благовеста ЦВЕТКОВА
нудителното обединение през
1999 г. в “Оперно-филхармонични дружества” (ОФД) на самостоятелни еднородни артистични състави, за постигането на
по-добри финансови параметри,
и то в период, когато нямаше
световна икономическа криза.
Сега се предлагат принудителни обединения на разнородни
състави - театър с опера, балет
с оперета, без да се отчита тяхната специфика и възможността
за реална полза от това.
Възникват и законните конкретни въпроси:
9 След разформироването

Дали след поредните реформи ще имаме
основание да задържим в страната
днешните млади таланти

на средства ще се
п р а в и
“Български
Лувър”, а
няма да се
у с т р о и
един многогодишен
артистичен
състав, с
доказани
високи художестве-

инвестирала милиони? Това ще
доведе и до драстично намаляване изпълнението на симфоничната музика, създадена от
български композитори, която в
подавляващото си мнозинство над 90%, е написана за голям
симфоничен оркестър.
9 Това не е ли чиста проба
“дърводелска реформа” (израз
на Вежди Рашидов)! Хайде с
баданарката и “който оцелее”...
5. Министърът и зам.-министърът “тактично” замълчават,

че неудачите в сферата на културата се дължат не на артистичните състави, а на незадоволителната
управленско-мениджърска работа в сферата,
която не стимулира нейното
непрестанно развитие и постигането на най-високи творчески
резултати, а съдейства за “изтичането” в чужбина на създадените от българската музикалнообразователна система висококвалифицирани артистични кадри. Безкрайно многото управленско-мениджърски грешки,
допуснати през последните 20
години, доведоха до невъзвратими щети на българската култура и до загубването на вече
“завоювани” огромни пазари, от
което държавата понася сериозни финансови загуби.
9 Защо не се прилага в цялост Законът за авторските
права и сродните права
(ЗАПСП), от което реално губят както творците, така и
държавата? Защо - поради лобистки интереси - Министерството на културата допуска отменяне от Народното събрание
на неговия член 26?
9 Защо бяха разформировани агенциите “Музика”, които
бяха основният двигател на
концертния живот в страната и
осъществяваха държавната политика за масово музикално
възпитание? След като се разбра, че закриването им е грешка, защо в предстоящата “реформа” не се проектира възстановяването им? Нима не е ясно,
че възпитателната дейност на
обществото е задължение на
държавата, а не на частните
импресарии, които се интересуват само и единствено от
реализацията на по-голяма печалба, независимо от използваните средства!
9 Докога ще липсват Български държавни стандарти, отнасящи се за културната дейност, за да се знае “Кой кой е”
и какво трябва или не трябва
да получава за създавания от
него художествен продукт или
ерзац-продукт?
9 Адмирирам инициативата
на екипа да “раздели театрите
и оркестрите в 5 категории”. Но
отново показателите за това
класифициране са анонимни и
не може да се регламентира
само от чиновници. Пак налице
е неспазване на ЗЗРК, който
регламентира понятието “национален културен институт” като
зависещ от художествените
постижения, докато в проекта
за реформа, като национални
се “заковават” само софийски
състави! Това не е ли проява
на дискриминация спрямо несофийските артистични колективи и към тези, финансирани
от общините, които по този
начин губят правото и възможността да бъдат национални?
9 От друга страна, ще се
спази ли изискването на закона националните институти да
се финансират директно от
държавния бюджет, а не от
бюджета на Министерството на
културата?
От изложеното се разбира,
че правенето на реформа в сферата на културата е много трудна работа, защото в нея не се
търси унификация, а уникалност.
Затова по-правилно беше изработването на проекта за реформа да се обяви като обществена
поръчка, за да се състезават
проекти, предложени не от чиновници, а от хора, отдали живота си на културната мисия.
След като живеем в демократично общество, защо си служим с тоталитарни подходи?
Убеден съм, че в момента
България не е готова да осъществи задоволителна реформа в сферата на културата и е
по-уместно да не се правят
прибързани съмнителни експерименти с неща, за които е
необходимо повече време за
осъзнаване и създаване на законова подготовка на промяната. Тъй като всяка допусната
грешка ще бъде с фатален
завършек, което не бива да се
допуска!
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В онези дни
Българските
летци срещу
фашизма

О.з. полк. Павел ТРАЧЕВ

ие сме все още живи, участниците в борбата против фашизма! А историята трябва да се пише вярно и правдиво, да не се заблуждава общественото мнение.
Беше утрото на 4 септември
1944 г. Небето над летище Марино поле, Карловско, изглеждаше тихо и спокойно. Оттам се
водеше отбраната на София.
Бяха изминали няколко месеца от полицейските блокади
и пожарища в Средногорието.
Нищо не беше в състояние вече
да спре надигането на народа
против фашизма. Ние, войниците от V домакинска рота при
въздушно-техническото училище, бяхме забравили онази
нощна бомбардировка над летището, когато ни нападнаха
англо-американските бомбардировачи с разрушителни бомби, със стотици фосфорни запалителни бомби и бризантни,
завързани на куп, които експлодираха на повърхността на земята, за да поразяват живата
сила. Отделно стреляха с бордовите си оръжия и картечниците по отделни бойци.
Атаката на самолетите беше
от изток на запад. Бяхме изненадани. Засвяткаха изстрели, пламнаха пожари по покривите.
Бях залегнал в канавката на
шосето за с. Бегунци. Над мен
забуча самолет, а първата бомба падна на десетина метра от
мен. Тогава, по време на нощната бомбардировка, най-много
пострада 2-ра прожекторна рота
под командването на капитан
Димитър Попов от с. Брезово. Те
бяха евакуирани първо в с.
Дъбене, а по-късно в с. Казичене, Софийско, в първия отбранителен пояс при отбраната на
София. Капитан Попов стана
началник на всички прожектористи, свързан лично с щаба на
НОВА. Възложиха му да бъде в
авангард при завладяване на
Министерството на войната,
където се намираше фашисткото правителство.
Около 10 юни 1944 г. към 10
ч. бях залегнал, наблюдавах кре-
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постите и изтребителите “Лайтинги”. Преброих 9 ята по 50
крепости, всичко 450 броя, и 50
изтребителя, които кръжаха над
тях и ги охраняваха. Те не срещнаха никаква съпротива от нашите изтребители, нито стрелба
от нашите зенитни части. Необезпокоявани, вражеските самолети направиха бомбен “килим”
и хвърлиха 7000 авиобомби.
Земята се затресе като при земетресение, чуваше се един общ
тътен. Свистяха падащи бомби,
хвърчаха шрапнели, всичко
потъна в облаци тротилов пушек
и мирис на барут. Летището
беше напълно разрушено.
Бомбардировката свърши.
Тръбата засвири сбор. Беше
ударено самото училище с 4
бомби, беше ударен и щабът.
Експлодира големият резервоар, съдържащ 1 млн. литра бензин, запали се и вдигна пламък
400-500 метра висок. Виждахме
ранени и убити, разкъсани тела
- 96 бяха убитите, а 250 бяха
ранени. Напълнихме кръчмата
на с. Ведраре с трупове. Скъпо
ни струваше тази “символична
война”, обявена от цар Борис III
и Богдан Филов на Англия, САЩ
и СССР.
Беше направено общо войнишко гробище. Проведе се национален траурен митинг. Бяха
дошли хора от цялата страна бащи, майки, братя и сестри.
Хората се питаха докъде ли ще
ни докара продажното правителство. Други отговаряха: “Бунт,
революция, да живее Отечественият фронт, смърт на фашизма.”
Днес, от дистанцията на времето, някой пита ли се защо
беше бомбардирано летище
Марино поле, Карловско? До
момента не съм чул нито дума
по този въпрос. Очевидно противникът е знаел по-добре от
нас защо е унищожил летището, но според мен причината е,
че през VI изтребителен полк
са минали едни от най-добрите
ни изтребители - Димитър Списаревски, който направи първи
таран, свали една крепост и
блъсна друга като жива торпила и загина геройски; поручик
Стоян Стоянов, който свали 15
противникови самолета; полковник Петър Манолев, Светосла
Спиров - бай Слави, бомбардирал остров Крит, английска
база, с бомбардировача “Щука”.
От 81 летци изтребители са загинали 40 души като герои. Найдобрите от тях са капитан Топ-

Въздушно-техническото училище в летище Марино поле, Карловско, след голямата дневна бомбардировка

лодолски, поручиците Стоян
Стоянов, Петър Манолев, Стефан Маринополски, Боче, Цветков, Дамен и др. На наша територия падат 117 вражески самолета, от които е доказано, че
65 са свалени от нашите изтребители. Пленени са 329 американски летци и са загинали 200
над България. Тези пленници
по-късно разказвали, че българският удар бил много лют, защото летците ни защитавали
нещо много свято. Въпреки неправилната политика на цар
Борис III и Богдан Филов, нашите самоотвержени герои се биеха за своята София, за нашите
градове и села.
Други наши герои интернационалисти като Желю Манолов, инструктор летец изтребител, минал през Марино поле,
създава голяма нелегална организация в Казанлък, свързан
е с Цвятко Радойнов, изпратен
е от Г. Димитров да оглави
съпротивата в нашата страна. С
него работи и поручик Коста Димитров Петров. Никола Бонев летец изтребител, военен разузнавач, осъден на смърт като
сътрудник на тайната радиостанция на Елефтер Арнаудов,
свързан с Никола Вапцаров,
също беше наш колега.
А и няма друга страна в света, където генерали като Владимир Заимов и Никифор Никифоров, главният военен прокурор, да воюват против своето
продажно правителство!
Трудностите ни закаляваха и
сплотяваха. Още през 1943 г.
изградихме здрава бойна войнишка конспирация. Правехме

нелегални събрания, поставяхме конкретни задачи по бдителността и по привличането на
нови съмишленици, разкривахме враговете и ги изолирахме
политически, водехме агитационна дейност против фашизма,
укрепвахме слабите духом, изнасяхме боеприпаси за партизаните. Постепенно обхванахме
повече от 60 души от различните роти. Открих поручик Коста
Петров и установих връзка с
него, държах го в течение на
работата.
В утрото на 4 септември 1944
г. партизанска чета под ръководството на Леваневски проведе акция в с. Ведраре, до самата казарма. На другия ден към
10 ч. се даде въздушна тревога.
Срещнахме се с Пенчо Колев
Тарапанов и Иван Дончев Не-

нов и след като обменихме мисли помежду си, решихме, че е
настъпил моментът да грабнем
оръжието и да завладеем училището. Бойната група от 8 души
грабнахме по една карабина и
застанахме зад него, а той извика: “Напред, момци!” Войниците се присъединиха към нас,
разнесе се мощно “Ура”. Поручик Коста Петров от името на
Отечествения фронт поздрави
бойците. Беше избран войнишки комитет. Така, според историята на авиацията в България,
ние, карловци, първи в страната
установяваме народната власт
на летище Марино поле.
А о.з. подполковник Коста
Петров преди десетина години
сложи край на своя смел и всеотдаен живот с думите: “Не мога да
понасям този разложен живот”...

Справочник
ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ

На 23 юли се навършват 6 години от
смъртта на нашия съпруг, баща и дядо

На 24 юли 2010 г. се навършват
3 години без скъпата ни съпруга,
майка, баба и прабаба

ДИМИТЪР
АЛЕКСИЕВ
АРНАУДОВ
От Свиленград,
антифашист и
политзатворник
1919-2004

СКЪПИ ДИМИТЪР, ВЕЧЕ 6 ГОДИНИ
НЕ ПРЕСТАВА БОЛКАТА В СЪРЦАТА
И ДУШИТЕ НИ. УТЕХА ЗА НАС СА
САМО ХУБАВИТЕ СПОМЕНИ ЗА ТЕБ.
ПОЧИВАЙ В МИР!
От семейството, роднини и другари

ƒ≈Õ ¿
ﬂÕ¿ »≈¬¿
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Боядисвам, гипсирам 0899/59 74 70
Билкови аптеки
Пловдив - Весела 99 - 032 67 71 80
Варна - ЕТ Лафазанова - 052 63 24 42
Стара Загора - ЕТ Бояна - 042 86 31 90
Бургас - ЕТ Везни - 056 21 809
Плевен - ЕТ Св. Казаков - 064 80 31 40
Ямбол - ЕТ “Съни” - 046 66 36 54

на 82 години

Ти продължаваш
да живееш сред нас.
Милите ни спомени
за твоите добри
дела вечно ще ни
съпровождат.

ÂÚÇÏÎÌÈÍÀÍÈÅ
На 23 юли 2010 г. се навършват
3 години от кончината на

ИВАН ГЕОРГИЕВ РАДОНОВ

С МНОГО ОБИЧ СВЕЖДАМЕ ГЛАВИ
ПРЕД СВЕТЛАТА ТИ ПАМЕТ!

От семейството

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА
МУ ПАМЕТ!
От семейството
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четете утре

т „Сребърна ушанка” грабна в Сургут

В РИТЪМА НА
ЗАБАВЛЕНИЕТО

карикатуристът Николай Фитков
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Пловдивски малчугани тропат хоро в събота
Първи стъпки в народните танци ще учат децата в
Цар-Симеоновата градина по
време на третото издание на
“Лятна арена на талантите”.
Инициативата на общината забавлява безплатно малчуганите всяка юлска събота.
Приятели от танцова школа
“Луди млади” организират
пъстро хоро, демонстрирайки стъпките на малките танцьори. Думички на
английски пък
децата учат с помощта на любими куклени герои и педагози
от
училища
“Максимум”.
Здравословната храна бе
тема на конкурса
за рисунка на
асфалт миналата
събота и децата
с удоволствие се
включват в забав-

ната дискотека и в масовите
демонстрации на бойни техники за начинаещи от сифу Багалев. Над 200 вкусни млечни
награди раздават спонсорите
от “Бор Чвор” за всяко дете,
заявило талант на сцената на
“Микрофонът е ваш”. Забавни
са и състезанията с родители,
в които децата хранят с вкусна пица мама със затворени
очи или пият кисело мляко с

Защо блондинка се разхожда под душа?
Защото на шампоана й пише
“Wash and go”.

дълга сламка. Любими детски
песни започват да звучат на
лятната естрада още по хлад
от 9.30 ч. Утре изненада ще е

и любимецът на децата Стефчо Лозанов, майстор на забавни игри като “Ледена епоха” и
“Лимбо”.

БИСТРА ГЕОРГИЕВА,
главна редакторка на в.„Банкеръ”
Инж. ДАНЧО ЛАЗАРОВ,
президент на Българската
федерация по волейбол
ЖИВКО КОЛЕВ, поет и режисьор
ЛЮБОМИР СТОИЧКОВ, президент
на Българската федерация по ръгби
ТРИФОН МИТЕВ, бивш народен
представител, учредител
на клуба „Приятели на Дума”
в Стара Загора

Сдружение „Луда Яна”
кани в Стрелча
23
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Христо ХРИСТОВ

а стадиона в
Стрелча сме,
на 28 август,
входът е свободен, спането - под
палатки и в чували!
Стрелча не е предвзет
град - слуша се от джаз
до пънк, полицаите тук
пишат поезия, а светул-

Н

ките са по-големи от
звездите!
Това са само няколко реда от поканата за
предстоящото второ
издание на “Нищо подобно фест 2010” от
организаторите
на
проявата - сдружение
“Луда Яна”. Усилията в
него са се обединили
9 луди глави - издател,
журналист, дизайнер,

пиар експерт и сценичен работник, които
лани докараха на две
бири разстояние от
Пловдив 8 млади майстори на четката и показаха след това творбите им в историческия музей. Този път
идеята е почти две
денонощия да звучат
джаз импровизации
(Киро The Magic (сак-

Заменят с гривна тридневния
билет за Каварна рок фест
С цел улeсняване на пропусквателния режим на Каварна рок фест
2010, организаторите от “Лауд консертс” и община Каварна съобщават
за всеки, който има купен тридневен билет за фестивала - на специално
обозначен пунк (пункт за тридневни билети - поставяне на гривни),
разположен преди главния вход на стадиона в Каварна, ще се извършва
подмяна на тридневните билети с гривни, научи ДУМА от Радост Пенева. Пунктът вече работи и ще е отворен през трите дни на проявата.
Притежателите на тридневни покани за събитието, също трябва да ги
подменят с гривни на посочения пункт, обясняват организаторите. На
същото място (само притежателите на тридневен билет) ще могат да
участват и в томбола с награда мотор “Харли Дейвидсън”. За тази цел
желаещите да участват трябва предварително да напишат на гърба на
билета си две имена, ЕГН и телефон за връзка. За притежателите на
еднодневен билет не се предвижда подмяна на билет с гривна. Входът
на стадион “Калиакра” ще бъде отворен за публика след 17 ч. и в трите
дни на фестивала - 23, 24 и 25 юли.

Снимка “ЛАУД КОНСЕРТС”

“Дистръкшън”
са сред 14-те
банди, които
ще забият на
стадион
“Калиакра”

софон), рок и блус парчета (Борис Чангъров
- китара), ню уейв музика (Help Me Jones),
пънк (StopBG Band,
АS), траш (S!ckflag),
балкански етно микс
(DjZmey) и, разбира се,
електронна музика от
Dickie...
Правилата за “Нищо подобно” включват
носене на пуловер,
дъждобран и... бански!
Палатка или чувал, за
пушачите - да се запасят, защото наоколо
липсва денонощен ма-

газин и, разбира се поклонниците на стрелящите железа - да си
ги оставят у дома!
И вместо точка на
финала - зад проявата
застава кметът на
Стрелча Ильо Илев,
който си е поставил за
цел да превърне градчето в точно толкова
притегателно място за
музикалните маняци,
колкото и Каварна,
нищо, че колегата му
Цонко Цонков има
вече преднина от няколко години.

Алекс Раева и диджей
Doncho в горещи
летни партита

Горещи летни партита с участието на Алекс
Раева и диджей Doncho се вихрят по Черноморието ни. На 24 юли (събота) феновете може да
ги чакат в “Планет”, Св. Влас. Датата за “Mood”,
Лозенец, е 30 юли (петък). През август Алекс
Раева и DJ Doncho ще са в “Bedroom”, Слънчев
бряг (27-и, петък) и в “Планет”, Варна (28-и, събота). Новата платформа е част от глобалните
инициативи на Heineken, която ще бъде
разгърната в поредица от събития, промоционални активности, интерактивни комуникации и
иновативни технологии, които следват духа на
марката. Шестима от феновете, които ще отидат
на българските купони, имат шанса да изживеят
страхотни моменти, като спечелят билет за едно
от големите глобални събития в “Heineken Music
Hall”, Амстердам, през есента.

—‚. Ï˜ˆË “ÓÙËÏ, “ÂÓÙËÎ Ë ‰Û„‡ËÚÂ ËÏ. —‚. Ò‚˘Ï˜Í ¿ÔÓÎËÌ‡ËÈ, ÂÔ. –‡‚ÂÌËÈÒÍË

Съдът призна
„Човека-амфибия”
за национална
собственост

К

раснодарският районен съд
потвърди, че всички произведения на писателя фантаст
Александър Беляев са национална собственост, съобщи Лента.ру. Преди това московският Арбитражен съд нареди на издателство “АСТ” да компенсира конкурентите от “Тера” за пиратските издания на книги на Беляев. За компенсация бе определена сензационната сума от 7.5 милиарда рубли. Двете издателства имаха различни
виждания за положението с авторските права върху произведенията
на именития автор. “АСТ” твърдеше,
че срокът на тяхното действие е
изтекъл, тъй като за писатели, починали преди 1943 г., срокът е 50
години. Беляев умира през 1942 г.
при Ленинград. От “Тера” пък настояваха, че според нормите на
Гражданския кодекс на РФ срокът
на действие на изключителните
авторски права трябва да бъде
продължен с четири години, след
като Беляев е работил по време на
Великата отечествена война. Изхождайки от тази постановка, излиза, че през 1993 г. срокът на авторските му права все още не е бил
изтекъл. А през 1993 г. са влезли в
сила нови правила, според които
срокът на авторските права се увеличава от 50 на 70 години.

Снимка UNIYAR.ac.ru

„Нищо подобно фест 2010” събира
меломани в града, където светулките
са по-големи от звездите

Александър Беляев
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Марто с първи
трофей в Болтън
Бербо удря греда във
втората контрола на
Манчестър Юнайтед в САЩ
ългарският национал Мартин Петров
спечели първи трофей с новия си отбор Болтън. “Тротърс” се наложиха с 4:3 след
изпълнение на дузпи над ФК
Торонто и завършиха на първо
място в приятелския турнир
“Карлсберг къп” в САЩ.
Това беше трета поредна
победа за англичаните от северноамериканското им турне,
като и този път Марто се отличи с асистенция. В 28-ата минута той проби по лявото крилото и намери на далечната
греда Мат Тейлър, който откри
резултата. Петров беше заменен в 76-ата от другото ново
попълнение на Болтън - Роби
Блейк. В предишните две контроли на “Тротърс” срещу
Шарлът Ийгълс и Чарлстън
Батъри българинът вкара един
гол и направи две асистенции.

Б

Изравнителния гол за Торонто вкара Майкон Кореа в
добавеното време на първата
част, като този резултат остана непроменен до края. При
дузпите точни за английския
клуб бяха Стюарт Холдън, Шон
Дейвис, Гари Кейхил и Блейк.
Вратарят Юси Яаскелайнен
пък хвана два удара на противникови футболисти.
“Напрежението в предсезонната подготовка не е същото, което ще имаме, когато
започне Висшата лига, но ни
дава шанс да влезем във форма. Ще се опитам да извлека
максимума от тези играчи. Те
знаят как да работят и всички
сме тук заради едно и също
нещо - искаме да сме най-добрите. Няма съмнение, че когато сме в оптимално състояние, можем да победим топ
отборите в Англия. Вярвам в
това”, заяви мениджърът на

Литекс ще привлече централния защитник Миюшко Бойкович
от отбора на Рудар, срещу когото
игра във II предварителен кръг в
Шампионската лига. Бранителят
взе участие само в първия мач в
Ловеч, когато беше изгонен от
игра за два жълти картона. Той е
впечатлил ръководството на
“оранжевите” и днес ще пристигне
в България, за да подпише тригодишен договор.
Нападателят на Спортинг Елдер Пощига (вдясно)
се разписва с глава в контрола срещу Селтик в Бостън,
САЩ. Срещата завърши наравно 1:1, а при дузпите
шотландците надделяха с 6:5

Болтън Оуен Койл. Междувременно Димитър Бербатов не
успя за малко да се разпише
във втората контрола на Манчестър Юнайтед в САЩ. Напа-

ставени първенствата на Ботсвана, Йемен и
Хонконг. След нас пък се нареждат шампионатите на САЩ (88) и Словения (94). Лидер е
испанската Примера дивисион с 580 т., пред
бразилската Серия “А” 577, аржентинската
Примера дивисион 536 и др.

дателят, който се отчете с гол
и две асистенци срещу Селтик
(3:1), удари греда при успеха с
1:0 над Филаделфия Юниън.
Бившият капитан на националния отбор влезе като резерва
на мястото на Федерико Македа в 61-ата минута и 19 минути
по-късно стреля опасно, ударът
му срещна напречната греда,
топката тупна на голлинията,
но не влезе във вратата. Единствения гол в мача вкара Габриел Обертан в 76-ата минута,
след като получи извеждащ
пас от Дани Уелбек.

ШАМПИОНСКА ЛИГА
II предварителен кръг, реванши:

Снимки БГНЕС

Нападателят на Розенборг Мортен Молдскред (вдясно)
стреля покрай тялото на Аарън Бърнс при домакинската
победа с 2:0 над Линфийлд в мач-реванш от II
предварителен кръг в Шампионската лига

Изпълнителният директор на
БФС Борислав Попов опроверга
спекулациите, че ст. “Васил Левски” няма да получи лиценз за евроквалификациите и че националите трябва да играят домакинските си мачове някъде другаде. Той
все пак обясни, че съоръжението
покрива минималните изисквания
на УЕФА, но с максимални усилия.

Литекс взима
защитник на Рудар

„А” група е 77-а по сила в света
Българското първенство заема 77-о място в
публикуваната вчера класация за най-силните
шампионати в света от Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS).
Родната “А” група събира 143 т., колкото има
още албанската Суперлига. Пред нас са по-

Националите ще
играят на
„Васил Левски”

Шампионски поток:
Олимпи Рустави (Груз) - ФК Актобе (Каз) 1:1
(1:3)
Пюник (Арм) - Партизан 0:1 (1:4)
Жьонес Еш (Люкс) - АИК (Шв) 0:0 (0:1)
ХИК Хелзинки (Фин) - Екранас (Лит) 2:0 след прод. (2:1)
Жилина (Слвк) - Биркиркара (Малта) 3:0 (3:1)
Спарта Прага (Чех) - Металургс (Лат) 2:0 (5:0)
Дебрецен (Унг) - Левадия (Ест) 3:2 (4:3)
Лех Познан (Пол) - Интер Баку (Азер) 0:1, 9:8 след дузпи (1:1)
Железничар (БиХ) - Апоел Тел Авив (Изр) 0:1 (0:6)
Розенборг (Нор) - Линфийлд (СИрл) 2:0 (2:0)
Хафнарфьордур (Исл) - БАТЕ Бoрисов (Блрс) 0:1 (1:6)
ЖРЕБИЙ ЗА III КРЪГ:
вторник, 27 юли
ЛИТЕКС - Жилина
Спарта Прага - Лех Познан
ФК Актобе - Апоел Тел Авив
Шериф (Молд) - Динамо Загреб (Хър)
Дебрецен (Унг) - Базел (Швейц)
АИК - Розенборг
Партизан - ХИК Хелзинки
БАТЕ Борисов - ФК Копенхаген (Дан)
Ню Сейнтс (Уелс) - Андерлехт (Белг)
Омония (Kип) - Ред Бул (Ав)
Динамо Киев (Укр) - Гент (Белг)
Униря (Рум) - Зенит (Рус)
сряда, 28 юли
Аякс (Хол) - ПАОК (Гър)
Йънг Бойс (Швейц) - Фенербахче (Тур)
Брага (Порт) - Селтик (Шот)
Реваншите са на 3 и 4 август.

ЦСКА чака двама
нападатели
Двама нападатели ще пристигнат в София, за да преговорят за
трансферите си в ЦСКА. Днес се
очаква да дойде италианецът Джузепе Коцолино, който има 30 мача
в “А” група, а в момента играе за
Комо. Утре пък трябва да пристигне ирландецът Килиън Шеридън.

Локо Сф бие
с 2:0 Ботев Вр
Локо Сф спечели с 2:0 контролата си с Ботев във Враца. Головете за “железничарите” вкараха
Мартин Камбуров (12) и Дерек
Асамоа (56). Мачът беше официално представане на втородивизионния отбор за новия сезон.

Допълнителни
и в Лигата

На мачовете от тазгодишното издание на Шампионската лига
ще има по двама допълнителни
съдии, съобщиха от ФИФА. Решението беше взето на заседание на
техническия комитет на световната футболна централа в Уелс.
Експериментът с четирима асистент-рефери за първи път беше
въведен в Лига Европа през миналия сезон.

Наказаха футболист
за 27 мача
Парагваецът Хосе Педросо
от втородивизионния чилийски
Рейнджърс беше спрян от състезателни права за 27 мача за това,
че се опита да удуши съдия. “Нападението заслужава 20 мача, но
към тях бяха добавени още 5 за
опит да удари арбитъра и 2 за
червения картон”, каза председателят на дисциплинарната комисия Анхел Бото.
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Цветана Пиронкова
стана едва
втората
тенисистка, която
печели наградата
за “Спортист на
месеца” в анкетата
на пресклуб
“България”

гледайте

Марто с първи
трофей
в Болтън

Пловдивчанката е
спортист №1 у нас
за юни
Първата ракета на България Цветана Пиронкова ще участва на три турнира преди началото на последния за

годината турнир от Големия шлем
- “ЮЕс Оупън”, който започва на
30 август. 22-годишната пловдивчанка ще се включи в надпреварите на сингъл в Истанбул (Тур,
26 юли - 1 август), Копенхаген
(Дан, 2 - 8 август) и Ню Хейвън
(САЩ, 22 - 28 август).
“Откритото първенство на САЩ е
един от любимите ми турнири. Всъщност
всички турнири от Големия шлем са ми
любими. Ню Йорк е прекрасен град”,
заяви Пиронкова. Тя обясни, че контузията в рамото, която получи в Палермо, вече е отшумяла и тренира с пълни
сили за надпреварата в турската столица. “В Палермо не бях свикнала с клея.
Физически също не бях готова. Джил
Крейбас е трудна съперничка за мен.
Бях и емоционално изтощена след полуфинала на “Уимбълдън”, разкри Цве-

Котоошу е трети в Нагоя
Калоян Махлянов-Котоошу постигна девета победа на
летния супертурнир по сумо в Нагоя и се изкачи на трето
място във временното класиране. В среща от 12-ия кръг левентът от Джулюница избута от дохиото “маегашира-13” Хомашо, който до този момент имаше едва една загуба. Този резултат доближи “йокодзуна” Хакухо до 15-ата Купа на императора в неговата кариера. Монголецът надви “маегашира-4”
Китатайки и три кръга преди края продължава да няма поражение. Днес Котоошу ще има за съперник именно Хакухо.

ти и допълни, че се чувства по-уверена
в играта си отпреди. “Самочувствие не
ми липсва. Имам мотивация да тренирам повече. Не мисля за топ 20 в световната ранглистата, а целта ми е да
подобрявам играта си. Винаги има какво да се работи - първия сервис, форхенда, физическата подготовка”, каза
още Пиронкова.
Тя беше почти единодушно избрана с
28 от 29 гласа от спортните редакции за
спортист №1 на юни в традиционната
анкета на пресклуб “България”. Цвети
получи тази награда за първи път в кариерата си и стана едва четвъртият представител на този спорт след Магдалена
Малеева, Тодор Енев и Григор Димитров,
който печели доверието на журналистите. Един глас в допитването получи боксьорът Тервел Пулев, който спечели
сребърен медал на Евро 2010 в Москва.

Григор Димитров
на 1/4-финал в Модена
Най-добрият български
тенисист Григор Димитров се
класира за 1/4-финалите на
турнира от сериите “Фючърс”
в Модена (Ит, $15 000). В
среща от II кръг поставеният
под №2 хасковлия се наложи

с 6:3, 6:1 над Жулиeн Жели
(Фр) и заработи 3 т. за ранглистата на АТП. Съперник на
Гришо за място на полуфиналите ще бъде шестият в схемата Андреа Арнаболди (Ит).
Двубоят ще се играе днес.

Нешич обяви 12-те
за Европейската лига
тарши треньорът на
женския национален
отбор по волейбол на
България Драган Нешич обяви имената на 12-те
състезателки, на които ще разчита на финалната четворка в
Европейската лига. Сръбският
наставник имаше въпросителни около втората разпределителка и третия ни център. В
крайна сметка той предпочете
плеймейкърката на Марица
Цветелина Николова пред Гергана Маринова от ЦСКА, а при
центровете няма да пътува
Габриела Коева. Утре от 20.00
ч. нашите ще играят полуфинал срещу домакина Турция в
Анкара. Другият финалист ще
бъде
определен
между

С

Снимки БГНЕС

Сърбия и Израел. Мачът за
титлата е в неделя от 20.00 ч.
СЪСТАВЪТ НА БЪЛГАРИЯ
разпределители:
Диана Ненова, Цветелина
Николова
диагонали:
Антонина Зетова, Емилия
Николова
посрещачи:
Ева Янева, Добриана
Рабаджиева, Елица Василева, Мария Каракашева
центрове:
Страшимира Филипова,
Цветелина Заркова,
Христина Русева
либеро:
Мария Филипова

кратки

Топалов ще кръсти
шахматен клуб
в Панагюрище
19-ият световен шампион
Веселин Топалов ще стане
кръстник на шахматен клуб “Асарел-Медет”, който ще бъде открит днес от 11.00 ч. в миннообогатителния комплекс в Панагюрище. Гросмайсторът ще гостува в града по покана на
изпълнителния директор на “Асарел-Медет” АД д-р инж. Лъчезар
Цоцорков. Гости на церемонията
ще бъдат кметът на Панагюрище Георги Гергинеков и председателят на Общинския съвет
Филип Калбуров. 10 местни шахматисти ще имат възможността да местят фигурите в сеанс
на едновременна игра с Топалов.

Христова победи
украинка в Москва
Никол Христова се класира
за 1/4-финалите на Евро 2010
по тенис за девойки до 18 г. в
Москва. Българката се наложи
със 7:5, 6:7, 6:3 над Жофиа Шушани (Укр). Димитър Кузманов
отпадна при юношите след загуба с 6:3, 3:6, 4:6 от втория в
схемата Иржи Весели (Чех). В III
кръг при 16-годишните пък Виктория Томова разби с 6:2, 6:1
Джейд Сувриян (Фр).

Бончева и Русинова
ще гребат за
титлата в Брест
Кристина Бончева и ЛуизаМария Русинова се класираха за
финала в дисциплината двойка
без рулеви на Световното
първенство по гребане за младежи и девойки до 23 г. в Брест
(Блрс). Те финишираха втори в
своята серия за 7:33,13 мин. Найбърз с време 7:29,30 мин. беше
екипажът на Румъния. Финалната гонка е утре от 17.06 ч. Георги Божилов пък завърши трети в серията си на скиф и днес
ще гребе на репешажи.

Балканската лига
с 10 отбора
Италианците Валерио Аспромонте, Джорджо Авола, Андреа
Балдини, Андреа Касара (от ляво на дясно) и техният треньор
Стефано Чериони (отгоре) позират със своите медали, след
като спечелиха отборната титла на рапира на Евро 2010 по
фехтовка в Лайпциг (Гер). На финала “адзурите” се наложиха с
45:33 туша над Русия. На трето място завърши тимът на
Великобритания, който победи с 44:37 Полша

Бразилия и Русия
бият с по 3:2 на
финалите в Лигата
ървенецът на планетата Бразилия
и Русия постигнаха трудни победи
на старта на финалната шестица в
Световната лига по волейбол.
В група Е “кариоките” се наложиха с 3:2 гейма (17, -23, 20, -19, 10) над
домакина Аржентина пред 9000 зрители в
зала “Орфео Супердомо” в Кордоба. Най-полезни за “Селесао” бяха Мурильо Ендрес и
Данте Амарал с по 20 т. Топреализатор за
“гаучосите” с 22 т. стана капитанът Родриго
Кирога. В група F “Сборная” надделя с 3:2
(14, -22, 24, -23, 7) над Италия. Най-резултатен за победителите беше Максим Михайлов
с 18 т., а Дмитрий Мусерский добави 17 т. За
“адзурите” с 20 т. се отличи Алесандро Фей.
Късно снощи Русия срещна Куба, а Бразилия се изправи срещу Сърбия в повторение на миналогодишния финал, който беше
спечелен с 3:2 от южноамериканците.

П

Юрий Бережко
(вдясно)
забива през
блокадата на
Алесандро Фей
при успеха на
Русия с 3:2
гейма над
Италия в
Кордоба (Арж)

СВЕТОВНА ЛИГА
по БНТ
от 23.30 ч.
Куба - Италия

Стр. 39

Цвети загрява
с три турнира
за „ЮЕс Оупън”

Снимка Мариета ТОМОВА

ВОЛЕЙБОЛ

Форматът на Еврохолд Балканската лига по баскетбол за
мъже беше промемен. През новия сезон ще участват 10 отбора от 7 държави, а не 12 тима
както беше в първите две издания на турнира. За трофея ще
спорят Левски, Балкан и Рилски
спортист (Бълг), Зрински Мостар (БиХ), Славонски брод (Хър),
Фени Индъстрис (Мак), Муреш
(Рум), Ловчен и Морнар (Черна
гора) и ОКК Београд (Сър). Групите и програмата ще станат
ясни след 10 август.

Младежите в топ 4
на Евро 2010
по баскетбол
Младежкият национален отбор по баскетбол на България до
20 г. се класира за полуфиналите
в дивизия “B” на Евро 2010 в
Австрия. Възпитаниците на Георги Младенов отстъпиха с 61:74
на Швеция, но останаха втори в
група Е и намериха място в топ
4. За място на финала “трикольорите” ще играят срещу домакинa Австрия. Шведите пък ще
имат за съперник Полша.

