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Концесията на летище
София - при Цацаров
БСП настоява за проверка и за спирането на процедурата. Аеропортът е част
от националната ни сигурност и трябва да остане държавен, заяви Елена Йончева
БСП внесе вчера сигнал до главния
прокурор Сотир Цацаров за спиране
на концесията на летище София заради противоречие със Закона за концесиите. Имаме не само законовите, но и

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С още 8 държави
искаме ЕС да
забрани износа
на дизелови коли

Лондон склонен
на митнически
проверки
в Ирландско море

моралните права да искаме отмяната,
защото аеропортът е част от националната ни сигурност, заяви Елена Йончева. Социалистите настояват прокуратурата да извърши проверка и да отмени

крати отдаването на концесия на летище Пловдив. Официалните мотиви за
това са, че процедурата трябва да бъде
съобразена и проведена в съответст4
вие с новия Закон за концесиите.

Снимка Емилия КОСТАДИНОВА
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За пореден път родители на деца с увреждания и техни поддръжници се събраха пред МС, за да потърсят сметка
на премиера за неизпълнените ангажименти и липсата на реални реформи. Те отново настояха за промени
в Закона за хората с увреждания, в Закона за личната помощ и Закона за социалните услуги

НЯКОЛКО
ДУМИ

Крум Дончев
и Димитър Илиев
в един екипаж на
Рали „България”

решението на МС за процедурата. “Летището е 100% държавно. То е печелившо и не бива да се отдава на чужденци за стопанисване”, предупреди
Филип Попов. Междувременно МС пре-

ОТРЕЗВЯВАЩ СТУДЕН ДУШ

Валентин
ГЕОРГИЕВ

24

За 3 дни на Борисов му се
изсипа студен душ, с който
почувства народната любов.
Открехна му се завесата на
бъдещето и видя, че там няма
нищо розово. Сега се гневи,
размахва показалец, но това
е истината. Прочел “чудовищни неща”, имало “кампания
срещу България”. Ами всички останали десет години,
като четем и научаваме още
по-страховити неща, какво да
кажем?
Борисов трябва да се
сърди единствено на себе си

и своето управление. Видя се,
че не само тук, а и по света
отдавна не му вярват. А не му
вярват, защото мръсотията в
държавата души всичко нормално и гони всичко читаво.
Но дори и сега като че ли
не си взема урок от случващото се. Обиден бил, че никой не оценява усилията му.
А щеше ли да се задейства
цялата държавна машина,
ако не беше мощната реакция - вътрешна и най-вече в
чужбина? Ще си помисли човек, че е нормално да се

извършват убийства, щом
може да не са свързани с
работата на жертвите. Че е
едва ли не нормално 20 човешки живота да бъдат отнети при един пътен инцидент,
случил се на един лошо строен път. Че е нормално жени
да бъдат оковавани и държани при нечовешки условия.
Или лица с криминално минало и документирани противозаконни деяния да заемат
висши държавни постове! Е,
дойде времето да кажем на
всичко това “Стига”!
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Борисов се закани да не
подкрепи Вебер за шеф на ЕК
Ростислава ПЕТКОВА

Премиерът Бойко Борисов е ядосан на европейските политици за
прибързаните им реакции след убийството на русенската журналистка.
Вчера той се закани, че ще потърси
сметка на Европа за хулите и ще оттегли подкрепата на България за германския кандидат за председател на
ЕК Манфред Вебер. “Знам, че сега в
Брюксел доста хора ме гледат, аз умишлено не разговарях с тях няколко дни.
И въпреки това, което са ни учили, не
само на правосъдие, не само като
действие на полицията - да не се обвинява никой, докато категорично не е
доказано, те ни разсипаха от туитове.
И аз тук доста ще си поговоря с тях, ще
си променя и за шпицен кандидата
мнението. Много внимателно съм чел
всичко. Ще имаме сериозен разговор
в ЕНП”, закани се Борисов и допълни,
че “с нищо не сме заслужили като
държава така да бъдем охулени”.
Междувременно след заседанието

на кабинета вчера премиерът привика
посланиците на 36 държави, за да изрази разочарованието си от коментарите по казуса. Срещата продължи
около час и половина, след което дипломатите се изнизаха, избягвайки репортерите. Не последва и изявление от
правителството, въпреки че на срещата присъстваха и вицепремиерът Красимир Каракачанов, финансовият министър Владислав Горанов, вътрешният
Младен Маринов и главният прокурор
Сотир Цацаров.
Служителка в пресслужбата на МС
благоволи да слезе при чакащите от
часове журналисти, за да ги прикани
да си ходят. Тя лаконично обясни, че
Борисов, Маринов и Цацаров са запознали посланиците с фактите по разследването. Дипломатите не са задавали въпроси. Премиерът ги уверил, че
не им се сърди, но не очаква те да
повярват на фалшиви новини. Той изразил изумлението си, че никоя от държавите не е потърсила официалните власти за коментар.

КРУМ ЗАРКОВ:

НАКАЗАНИЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ
С ЦЯЛАТА ТЕЖЕСТ НА ЗАКОНА
Юлия КУЛИНСКА

Наказанието за
убийството на Виктория
Маринова е неизбежно
и трябва да бъде с
цялата строгост на
закона, но никой закон
не е достатъчно строг
за нещо такова. Това
коментира вчера пред
жуналисти в НС зам.председателят на ПГ
“БСП за България” Крум
Зарков. “В Русе напрежението е много сериозно. Травмата е много
дълбока. Бденията и
действията в памет на
Виктория са едновременно трогателни и
сърцераздирателни”,
коментира той. По

думите на Зарков
трябва да се предприемат действия по превенция на престъпленията.
“Създава се практика
да реагираме впоследствие, завишавайки
наказанията или правейки процедурни промени
на подобни чудовищни
действия. Това само по
себе си няма да допринесе за по-сигурната
среда, за по-качественото правораздаване”,
подчерта социалистът.
В идеята на “Обединени патриоти” има
резон, но трябва да се
прочетат текстовете,
които се предлагат, за
да изкажем становище.
Така депутатът от БСП

Пенчо Милков коментира предложението на
националистите предумишлените убийства да
се изключат от обхвата
на съкратеното съдебно следствие. По
думите му престъпленията с тежък характер
трябва да могат да се
разграничават, защото
всяко престъпление,
което е наказуемо над
5 години, вече се води
тежко. “И между тежките престъпления има
такива, които се характеризират с висока
степен на обществена
опасност. Има и наказания, които са и без
право на замяна”,
обясни Милков.

Задържаха убиеца
на Виктория в Германия
21-годишен ром спонтанно изнасилил и пребил до смърт журналистката в Русе
Ростислава ИВАНОВА

Снимка Емилия КОСТАДИНОВА
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21-годишният ром от Русе
Северин Надеждов Красимиров е задържан в Германия за
жестокото убийство на журналистката Виктория Маринова.
Новината бе разпространена
късно във вторник, но официално бе обявена вчера сутринта на брифинг в Министерския
съвет от премиера Бойко Борисов, вътрешния министър
Младен Маринов и главния
прокурор Сотир Цацаров. Борисов заяви, че тези дни нарочно са пускани “партенки”
за пресата, за да не подплашат убиеца и той да се укрие.
Красимиров е криминално
регистриран за кражба на
цветни метали през 2007 г.
Той е бивш боксьор и цяла
нощ се е наливал с алкохол,
преди да извърши престъплението. Домът му е близо до
мястото на убийството, каза
министърът. По думите му има
100% съвпадение на ДНК.
Очакваме още доказателства,
които да свържат извършителя пряко с жертвата, изтъкна
той. Престъплението не е планирано. Още в неделя Северин напуснал страната през
“Дунав мост” с приятел, за да
се укрие при майка си в Гер-

Премиерът Бойко Борисов се похвали вчера, че убиецът на Виктория е разкрит и задържан

мания. Движението му е следено, пребивавал е на територията на три германски провинции. Красимиров още не е
разпитван от български прокурор или разследващ полицай. Маринов определи убиеца като психично болен чо-

СЪОБЩЕНИЕ
ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТ
ВИЗИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
НА 11 ОКТОМВРИ 2018 г. ОТ 18 ЧАСА
В ЧИТАЛИЩЕ „МЛАДОСТ“
ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА
НА БСП „ВИЗИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“
УЧАСТВАТ ДЕПУТАТИТЕ
ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА
“БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
РУМЕН ГЕЧЕВ, ПЕТЪР ВИТАНОВ,
ТАСКО ЕРМЕНКОВ
КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ!
РАЙОНЕН СЪВЕТ НА БСП „МЛАДОСТ“

век с необходимост от сексуално задоволяване. Разследващите издирвали евентуални съучастници и мотиватори
на убиеца.
Арестът е извършен от германската полиция по искане
на българската прокуратура,

допълни Цацаров. В ход е
изпълнението на европейска
заповед за задържане и след
произнасянето на германския
съд се очаква убиецът да бъде
доведен у нас. Доказателствата сочат спонтанно набелязване на жертвата, потвърди и

Цацаров. “Убиецът е ударил
Виктория силно в лицето, счупил й носа, завлякъл я в храстите, след което е извършил
брутално сексуално посегателство. За финал й нанесъл
силни удари по главата, довели до черепно-мозъчна травма”, обясни главният прокурор.
Няма преки очевидци на жестокото престъпление. Разпитани са всички колеги на Виктория, но на този етап не може
да се твърди, че убийството е
свързано с професионалната
й дейност.
Борисов не пропусна да
нападне медиите и политиците, които изкарали убийството
политическо. “ДНК анализът
по дрехите на престъпника е
разчетен само в рамките на
три дена, а през същото време разни политици и медии се
скъсаха да пращат имейли зад
граница за това, което се е
случило в България. Прочетох
чудовищни неща за България
и нито едно вярно нещо. Разни сини и червени политици
се скъсаха да пращат мейли
и да ходят да обясняват какво
се е случило в България. Мигар това не се е случвало в
други държави или е някакъв
изолиран случай?”, възмути
се той.

Европолитиците се извъртяха,
вече хвалят България
Европейски политици, които
тези дни критикуваха българските власти за убийството на журналистката Виктория Маринова,
вчера пък отправиха поздравления за бързото разкриване на
извършителя. Председателят на
ЕК Жан Клод Юнкер поздрави
правителството за ареста на убиеца. Той приветства “бързите и активни усилия на премиера Борисов и на българските власти, които в тясно сътрудничество с пра-

воприлагащите органи от другите
държави членки на ЕС, успешно
арестуваха заподозрения убиец”.
“Поздравявам българските
власти за бързината и точността
в разследването, които доведоха
до задържането на убиеца”, написа в туитър и председателят на
Европарламента Антонио Таяни,
като отбелязва, че подбудите на
извършителя не били свързани с
работата на жертвата като журналист.

“Силно приветствам предварителните резултати от разследванията на убийството на Виктория
Маринова. Българските власти
действат бързо и ефективно. Имаме пълно доверие в българските
власти да намери справедливост
за семейството и близките на Маринова”, написа в туитър основният кандидат за председател на
ЕК Манфред Вебер след намека
на Борисов, че може и да оттегли
подкрепата си за него.
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БОЙКО БОРИСОВ ОБЯСНЯВА ЩО Е ТО ПОРЪЧКОВ УБИЕЦ

ÁÑÏ óëè÷è ìíîçèíñòâîòî â ëúæà
çàðàäè õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ
БСП уличи вчера мнозинството в
НС в лъжа заради хората с увреждания. Пoвод стана искането на левицата внесеният законопроект за личната
помощ да влезе в седмичната програма за работа на парламента. Предложението бе мотивирано от парламентарната трибуна от зам.-председателя
на ПГ “БСП за България” Антон Кутев.
Мнозинството се опитва безобразно да излъже хората с увреждания и
накрая да не приеме Закона за личната помощ, затова държим този закон да се гледа сега, заяви той. Социалистите бяха провокирани от съобщението ден по-рано, че законопроектът ще влезе за дебати в пленарната зала на 19 октомври. “Не виждам
смисъл този документ да върви заедно със Закона за личната помощ. Ако
настоявате да си гледате в пакет за-

Антон Кутев настоя законът за личната помощ
да бъде включeн в дневния ред на парламента
Юлия КУЛИНСКА

коните, това касае дебатите на първо
и второ четене, между тях те могат да
се движат заедно. В момента няма
никаква причина законът за личната
помощ, който е внесен преди повече
от 2 месеца, да не бъде дискутиран.
Той е ключов и касае всички хора с
увреждания”, обясни Кутев. Депутатът
е категоричен, че законът изразява
най-важната част от грижата за хората с увреждания, каквито са личната
помощ и възможността, и начинът за
нейното регламентиране.
“Нищо не пречи законопроектът да
бъде приет на първо четене сега. С

това ще покажем отношение към исканията на хората с увреждания, които протестират на улицата. А след 19
октомври да го дебатираме паралелно със Закона на хората с увреждания”, отбеляза Кутев.
Зам.-председателят на социалната комисия Светлана Ангелова от
ГЕРБ нарече предложението пиар
акция. В крайна сметка предложението на БСП за гласуването на промените на първо четене да влезе в дневния ред беше отхвърлено със 76 гласа “за”, 39 бяха против, а 49 се
въздържаха.
Независимо че социалният и финансовият министър Бисер Петков и

Владислав Горанов подписаха във
вторник план за действие по приемане на законодателството за хората с
увреждания с конкретни срокове, родители отново излязоха на протест
под наслов “Системата ни УБИВА
всички - отговорност на Бойко Борисов”. Те се събраха пред МС, за да
потърсят сметка на премиера за неизпълнени ангажименти, за липсата
на реални реформи и за незаинтересоваността от ефективно и компетентно управление. Родителите на деца с
увреждания настояват за промени в
Закона за хората с увреждания, в
Закона за личната помощ и Закона
за социалните услуги.

КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

С личните лекари сме на
единно мнение за здравната
реформа на ГЕРБ

И

“Има три теми, които изискват национално съгласие
- здравеопазването, образованието и демографската катастрофа. Промяната в здравния модел не може да се
изпълни за един мандат, а
изисква надмандатно мислене.” Това каза председателят на НС на БСП Корнелия
Нинова след среща с ръководството на Националното
сдружение на общопрактикуващите лекари в България.
По думите й резултатът от
мандатното мислене се вижда в разрухата в здравеопазването. Ситуацията в сектора е изключително тежка,
а двата модела, предложени от ГЕРБ, не стават, коментира Нинова. Тя обяви, че
сдружението има конкретни
предложения по “Визия за
България” в частта за здравеопазването и затова срещите ще продължат.
“На едно мнение сме, че
трябва да има приемстве-

ност, независимо кой е на
власт. Не сме спестили критиките и се надяваме това
да е оздравително и ползотворно”, коментира председателят на Националното
сдружение на общопрактикуващите лекари в България
доц. д-р Любомир Киров. Той
изрази благодарност за срещата и заяви готовност за
разговор с всички, които
искат да получат откровено
и конструктивно мнение. Киров подчерта, че нито един
от двата модела на МЗ не се
одобрява от неговата организация. В него няма и дума
за промяна на системата и
какво да се направи, за да
стане по-добре, а само как
да се наберат още средства,
по калкулации около 800
млн. лв., обясни д-р Киров.
Има задължителна осигуровка, която не могат да
съберат, а управляващите
искат и втора задължителна,
уточни той.

Зам.-председателят на ПГ “БСП за България” Весела Лечева подари спортен екип на Ванина
Илиева. 15-годишното момиче членува в стрелковия клуб “Снайпер - 92” в Силистра,
откъдето е започнала кариерата на Лечева. “Спортът дава много. Искам пътят,
който съм имала, да го имате и вие, за да имате шанс в спорта”, заяви Лечева

Социалистите атакуваха Нанков за липсата на морал
Юлия ИВАНОВА

Социалистите обвиниха вчера Николай
Нанков в липсата на
морал и на политическа отговорност. Това
стана при дебатите по
оставката му като
депутат, преди да
бъде назначен за
зам.-министър в МРРБ.
Припомняме, че
Нанков подаде оставка като регионален
министър заради
зверската катастрофа
край Своге. Как това
действие отговаря на
поетата политическа и
морална отговорност
заради смъртта на 20

души при пътния
инцидент заради
лошата инфраструктура, попита от трибуната на НС зам.-председателят на ПГ “БСП
за България” Драгомир Стойнев. Политически лоялният депутат Нанков обаче
подава оставка, за да
се върне на същото
място, но като зам.министър с ресор,
разпределящ милиарди за инфраструктурно строителство,
възмути се социалистът.
Според БСП зад
поведението на Нанков стои брутално и

безсрамно лицемерие,
гавра с морала и
една желязна машина
за много пари и
власт, разпределяни
под формата на
инфраструктурни
проекти. “Г-н Нанков,
вие в крайна сметка
морален ли сте, или
сте лоялен? Стоящите
на банките в дясната
част на залата депутати кой ви избра,
народът или ГЕРБ?
Как ще погледнете
народа в очите след
маньовъра с оставката?”, обърна се към
мнозинството Стойнев. Той беше категоричен, че с избора на

Нанков управляващите демонстрират
псевдоморал, правят
псевдополитика и
превръщат България в
псевдодържава. Нито
корупцията обаче е
псевдо, нито бедността, нито провалената
здравна система,
възмути се Стойнев.
Колегата му Георги
Свиленски припомни,
че преди няколко
месеца НС е гласувал
оставката на гербаджията Делян Добрев.
“Вие не го освободихте с мотив за експертните му качества.
Нанков по-слаб експерт ли е от Добрев,

че искате сега да го
освободите?”, попита
той. Антон Кутев се
възмути, че уж заради
политическата отговорност трима министри подадоха оставки.
Един от тях обаче
веднага стана шеф на
банка, а вторият зам.-министър. Главният секретар на МВР,
който също би трябвало да поеме отговорност за инцидент, пък
стана вътрешен министър. Това е отговорност в най-вулгарния мафиотски тип,
възмути се Кутев.
От ГЕРБ обаче застанаха твърдо зад

“професионалиста”
Нанков. Когато един
министър е успял да
направи политики,
които да стигнат до
всички българи, да
говорите по този
начин е несериозно,
оправда се председателят на ПГ на ГЕРБ
Цветан Цветанов.
По-късно Ненков
беше назначен за
зам.-министър на
МРРБ на мястото на
Малина Крумова. Тя
пък стана съветник
към политическия
кабинет на Бойко
Борисов.
Коментар
на стр. 15
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Дават на прокуратурата
концесията на летище София
ИМАМЕ НЕ САМО ЗАКОНОВИТЕ, НО И МОРАЛНИТЕ ПРАВА
ДА ИСКАМЕ СПИРАНЕТО Й, ЗАЯВИ ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА
Юлия КУЛИНСКА

ПГ на “БСП за България” внесе вчера сигнал
до главния прокурор Сотир Цацаров за спиране
на концесията на летище
София. “Голямата корупция и кражба в България
идва от големите инфраструктурни обекти. Затова имаме не само законовите, но и моралните
права да искаме спирането на отдаване под
наем на аеропорта. Настояваме прокуратурата
да извърши проверка и
да отмени решението на
Министерски съвет, с което започна процедурата”. Това обяви говорителят на левите депутати
Елена Йончева. Тя припомни, че летището е
най-голямото в България
и е част от обектите,
включени в списъка от
значение за българската
национална сигурност.
Йончева цитира чл. 24 от
Закона за концесиите, в
който това е регламентирано. Миналата година
концесията на аеропорта
беше спряна от служебното правителство, именно защото имаше съмнения за заплаха за нацио-

Снимка Емилия КОСТАДИНОВА

Социалистите са категорични, че държавата
не бива да се отказва от печелившо предприятие

налната сигурност, припомни народният представител.
“Летището е 100%
държавна собственост. За
миналата година през
него са минали 6,5 млн.
пътници, което означава,
че е печелившо. В същото време се отдава на

концесия за много голям
период от време. На
практика се продава,
приватизира, подарява”,
категоричен е секретарят
на ПГ на “БСП за България” Филип Попов. Според него не може да се
дава на концесия печелившо предприятие, ако

няма някаква облага за
определен кръг от хора.
Попов отново припомни, че с постановление
на МС от 2009 г. летище
София е записано като
обект от национална сигурност и не би следвало
да бъде отдавано за
ползване. Защо всяка го-

ОБЯВА ЗА КОНКУРС
СТРОИТЕЛСТВО

ОБЯВА ЗА КОНКУРС
ТВ ТЕХНИКА

БЪЛГАРСКА СВОБОДНА МЕДИЯ ЕООД обявява конкурс за: “Извършване на ремонтни и
строителни дейности на помещения в сградата
Хладилния завод – София, Индустриална 11, за
студиен комплекс на „Българска свободна телевизия” по изготвен проект.
Кратко описание: в рамките на възлаганата
поръчка следва да бъдат изпълнени СМР дейности, включващи:
z Демонтажни работи-пробиване на отвори в
тухлена стена,демонтаж частично на настилка, изравняване на настилка, очукване
на стени за нови монтажи,пробиване отвори в стоманобетонни подови конструкции,тавани и шайби,демонтаж на съществуваща ел.инсталация,обработка на таванни
плоскости-запечатване с алкиден лак, пренасяне на строителни отпадъци на депо.
z Нови строителни работи - изготвяне на звукова преграда по северна фасада, оформяне на звукоизолирана евакуационна врата
с паник брава, залагане основа на конструкция и изработка и монтаж на метална
конструкция за второ ниво/режисьорна апаратна/,основни /кафезни / конструкции за
студио 1 и студио 2 и кабини, на оформяне
на шлюзови врати в студията, акустични
стени и тавани в студия, изолация около
специални инсталации, подове в студии и
канцеларии,преградни стени от гипскартон
- обработени за канцеларии, витрини за
канцеларии/като преградни стени/, вътрешни врати, оформяне на гримьорна с ВиК и
стени, растерен таван над редакционни
помещения.
z Инженеринг – по време на строителството,
гаранционни условия за изпълнение на
строително-монтажни работи (СМР).

„Българска свободна медия“ ЕООД обявява
конкурс за доставка на нова телевизионнa техника за оборудване на студиен комплекс с 2 телевизионни студия, намиращ се в град София.
В конкурса могат да участват фирми, занимаващи се с доставка на специализирана телевизионна техника, имащи повече от 5 (пет) години
дейност в тази област и са представители на водещи брандове в областта.
За да бъдете допуснати до конкурса трябва да
сте заявили желание за участие на посочения еmail в срок до 18-10-2018 г. и да получите необходимите документи (задание) и в срок до 23 октомври 2018 г. да върнете на организатора на
конкурса „Българска свободна медия“ ЕООД изисканите документи.
От участниците в конкурса се изисква:
1. Да представят спецификация на необходимата техника, съответстващи на параметрите на техниката по задание.
2. Да предоставят проект на системата, който
да се изпълни в тясно сътрудничество
с техническия екип на телевизията и в определен от телевизията срок.
3. Да гарантират, че имат възможност за
техническа и експертна реализация на
проекта.
4. Да предоставят гаранция за гаранционен и
извънгаранционен сервиз за предоставената техника.
5. Да предоставят условия за лизингова схема
за изплащане на предложеното оборудване.
6. Да осигурят обучение на персонала за работа със закупената техника.
Условия за провеждане на конкурса:
За участие в конкурса се допускат само кандидати, които отговарят на горните изисквания.
Конкурсът се провежда от комисия.
За информация
тел. 0885 910 240
e-mail: bstv.technical@gmail.com
гр. София,
08.10.2018 год.

Срок за заявяване на интерес за участие в
конкурса до 18 октомври 2018 год.e –mail&
bstv.technucal@gmail.com
За допълнителна информация
тел. 0875159063

дина държавата да не
взима печалба от това
летище, попита Попов.
Той коментира, че основният мотив за искането до
главния прокурор е противоречието със Закона
за концесиите.
Социалистите са последователни в искането
си държавата да остане
собственик на аерогарата. На 28 юни, ден след
като кабинетът взе решение летището да се даде
на концесия, от БСП остро се обявиха против и
внесоха в парламента
проекторешение за отмяна. На 18 юли мнозинството в НС отхвърли предложението на левицата.
Независимо от това в
края на септември депу-

татите от БСП настояха
парламентът да разгледа
спешно в комисиите промените в Закона за концесиите. Този въпрос касае българите и техния
национален
интерес,
предупреди тогава лидерът на БСП Корнелия
Нинова. Тя призова всички народни представители да се обединят срещу
ограбването на страната
и ключови обекти за
държавната сигурност да
останат в държавата.
“Въпросът не е една партия да стане, а друга да
седне
във
властта.
Въпросът е да сменим
модела. Затова призовавам да мислим преди
всичко за България”, категорична бе Нинова.

ВЛАСТТА СПРЯ
ПРОЦЕДУРАТА
ЗА АЕРОГАРАТА
В ПЛОВДИВ
Очаквано вчера Министерският съвет прекрати
процедурата за концесия на летище Пловдив, която бе открита в самия край на 2016 г. Това стана
по предложение на новия министър на транспорта
Росен Желязков, което министрите одобриха вчера. Официалните мотиви за решението са, че процедурата трябва да бъде съобразена и проведена
в съответстие с новия Закон за концесиите.
През лятото по същата тази процедура и по
стария Закон за концесиите държавата беше готова да подпише 35-годишна сделка с обединението между “Хайнан” (HNA Airport Group) и регистрираното в Холандия дружество “Пловдив Еърпорт
Инвест” (Plovdiv Airport Invest), което беше избрано от МС за концесионер на аеропорта през март.
След като срокът за подписване на договора беше
удължен от министрите през юли, стана ясно, че
обединението се отказва да стопанисва летището.
След това на дневен ред излезе вторият претендент “Консорциум летище Пловдив”, съставен
от “Тракия икономическа зона” и автотранспортната компания ПИМК, който изпрати в Министерството на транспорта потвърждение на офертата
си и готовност да станат концесионер на аеропорта. Властта обаче се отказа от процедурата.
От консорциума обаче заявиха още през миналата седмица, че ако процедурата за концесия бъде
прекратена, ще обжалват решението.

Недоволство срещу
железопътен проект
Преминаващите през
Пловдив влакове ще
могат да развиват скорост до 130 км час през
2021 г. По план през
2020 г. Националната
компания “Железопътна
инфраструктура” (НКЖИ)
трябва да започне строителството на нов автомобилен подлез, през
който да бъде насочен
трафикът в района. Модерното съоръжение ще
бъде изградено под
Централната гара в града. Проектът обаче предизвика недоволството
на част от живеещите,
чиито имоти ще трябва
да бъдат отчуждени,
предаде БНТ. Ще се наложи и събарянето на
бетонния мост, който
осъществява сега автомобилната връзка на
район “Южен” с центъ-

ра. През 2021 - 2022 г.
бетонният мост трябва
да остане в историята.
Заради тези планове
хората от кв. “Кючук Париж” са недоволни, тъй
като това е основната
автомобилна връзка до
техния район. Новият
проект ще засили скоростта на влаковете, но
ще засегне бул. “Васил
Априлов” и бул. “Македония”, а новият подлез ще
струва 45 млн. лв. и ще
бъде четирилентов.
Проектът не е съобразен със социалното и
психологичното състояние на живеещите в
южния район. Предлагат
се решения, свързани с
отчуждаване на домовете, заяви Никола Пенчев, един от гражданите, обявили се против
проекта.
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НА ВНИМАНИЕТО НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БСП

ПОЗИЦИЯ
На 28 август 2018 г. Изпълнителното бюро на Българската
социалистическа партия взе изненадващо и необосновано решение да
освободи Таня Джаджева и да назначи Йордан Мичев за и.д. главен
редактор на в. “Дума” с 6-месечен изпитателен срок. Мотивите – вестникът
бил “некачествен, непрофесионален и неопозиционен”, а председателят
настоявала да й се даде възможност “да си създаде екип”!? Подобни
аргументи са съвършено недопустими и показват абсолютно неразбиране и
непознаване на същината на левия вестник, който не е инструмент за
обслужване на което и да е ръководство на партията.
Преди една година – на 14 октомври 2017 г., Националният съвет на БСП
прие специално решение по въпросите на левия печат. Точка 1-ва на
решението гласи: “Приема доклада относно разработката на концепция за
бъдещето на левите печатни издания”. В материалите по решението е
закрепена политическата позиция, че вестник “Дума” трябва да запази
мястото си на ляв политически всекидневник; в него да имат превес
аналитичните текстове с ясна лява ориентация и именно като такъв понататък да разширява влиянието си в обществото.
Нито в посочените документи, нито в продължителната дискусия на
самото заседание на НС на партията на посочената дата не се намират и
не бяха изказани никакви критики и квалификации от рода на споменатите
по-горе; напротив – бе потвърдено уникалното място и ролята на вестника в
политическия живот на страната, както и необходимостта от пълна
подкрепа за по-нататъшното му утвърждаване като трибуна на
социалистическия възглед за проблемите и перспективите пред България днес.
Извършената внезапна смяна на ръководството на вестника е в пълен
разрез с духа и буквата на взетите на посоченото заседание решения. Тя е и
в пряко нарушение на чл. 59 (2) от Устава на БСП, който гласи, че
“главните редактори на печатните и електронните издания се определят от
НС на БСП”. Удобното обяснение, че и предишните двама и.д. главни
редактори на вестника са били избирани от ИБ, не може да служи за
оправдание. А порочната практика за неглижиране на НС на БСП отнема
възможността на съответния главен редактор да утвърждава своя и на
вестника авторитет като носител на лявата кауза в България!
В случая имаме особено красноречив пример на все по-безпардонно
провежданата практика за пълно пренебрегване на ролята и правомощията
на Националния съвет на БСП като ръководния орган на партията между
заседанията на нейния Конгрес, ясно и недвусмислено записани в нашия
Устав. Връх на тази практика стана представянето на документа “Проект
Визия за България” – възможно най-отговорна заявка за политическо
доверие от страна на обществото – без каквито и да било разглеждане и
одобрение от страна на Националния съвет!
Подписалите настоящия текст заявяваме категоричната си позиция, че
взетото от ИБ решение за смяна на главния редактор на в. “Дума” е
лишено от каквито и да било принципни съображения и представлява
особено тревожен пример за подмяна на колективния принцип на
ръководство на партията в лицето на нейния Национален съвет с
еднолични решения на неговия председател в разрез с уставните норми!
Освен всичко друго БСП не може да си позволи да става проводник на
порочни практики за нарушаване на медийната свобода, които рушат
устоите на демокрацията. В резултат на тези маневри начело на “Дума” е
поставен случаен човек, без авторитет и доказана компетентност, избран
по неясни критерии и протежиран в тесен ръководен кръг. Рокадата в
ръководството на “Дума” вече имаше определено отрицателен и дори
памфлетен отзвук в медиите. А както отбелязва Съюзът на българските
журналисти в своя Декларация от 31 август т. г., начинът, по който е
сменена главната редакторка на в. “Дума”, е поредният пример за
недопустима политическа намеса и ограничаване свободата на словото.
На заседанието на НС на БСП на 29.09.2018 г. не бе прието да се включи в
дневния ред отделна точка за състоянието на работата във в. “Дума” и за
перспективите за неговото развитие като Левия вестник на България.
Гласуването обаче показа, че фактически само 22-ма души от около 90
подкрепят извършената в “Дума” подмяна. Затова ние потвърждаваме
нашата позиция и призоваваме ИБ на БСП да отмени решението си за
назначаване на Йордан Мичев за главен редактор на “Дума”, който вече
показва, ако съдим по вестника в последните седмици, политическа и
професионална неграмотност.
Вестник “Дума” трябва да продължи да бъде трибуна на свободното ляво
слово и на социалистическата идея!
Октомври 2018 г.
Подписите на членовете на НС на на БСП в снимковия материал.

ПОДКРЕПЯМЕ ПОДПИСКАТА ЗА В. “ДУМА”, ОРГАНИЗИРАНА
ОТ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БСП:
1. Петър Бочуков – дългогодишен журналист в “Дума”, бивш зам. главен редактор на “Дума”
2. Анжел Вагенщайн, дългогодишен автор на “Дума”, носител на наградата на БСП
“Георги Кирков – Майстора”
3. Проф. Андрей Пантев, дългогодишен автор и колумнист на “Дума”, носител на
наградата на БСП “Георги Кирков – Майстора”
4. Проф. Чавдар Добрев, дългогодишен автор на “Дума”, носител на наградата на БСП
“Георги Кирков – Майстора”
5. Константин Иванов – дългогодишен журналист в “Дума”, сега автор на “Дума”
6. Велиана Христова – основател на “Дума”, дългогодишен журналист в “Дума”, сега зав.отдел “Общество” в “Дума”, носител на наградата на БСП “Георги Кирков – Майстора”
7. Светлана Михова – дългогодишен журналист в “Дума”, сега колумнист на “Дума”,
носител на наградата на БСП “Георги Кирков – Майстора”
8. Христо Георгиев – журналист, писател, издател, водещ на рубриката “Черно на бяло” в
“Дума”, носител на наградата на БСП “Георги Кирков – Майстора”
9. Николай Коев – дългогодишен журналист в “Дума”, сега колумнист на “Дума”
10. Валентин Караманчев - дългогодишен журналист, сътрудник на “Дума”
11. Юри Попов – дългогодишен журналист, основател на “Дума”
12. Боряна Костова – дългогодишен журналист и зав.-отдел в “Дума”, бивш главен
редактор на в. “Земя”
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Катуница в пореден оп
плодородната си земя

К

Катуница е от онези късметлийски села, които и днес са
живи, в тях кипи дестка глъч, а
младите семейства не са избягали. Местните са наясно, че
шанс за това им дават близостта до Пловдив и Садово - малко повече от десетина километра, както и няколкото предприятия, които осигуряват
възможност за работа и препитание. По официални данни
населението е повече от 2300
души, само стотина са от ромския етнос.
Кмет на Катуница за втори
мандат е Красимир Юруков от
БСП. Когато го попитате с какво от свършеното се гордее,
той няма да изпадне в празнословие.

Ще ви натовари
на личния си, леко
поочукан автомобил
и ще ви организира бърза обиколка. “Малко са, да не кажа
хич ги няма, новите пенсионерски клубове, построени през
последното десетилетие. Ние
обаче си имаме такъв”, подсмихва се доволно той. Преди да
се похвали с мястото, на което
се събират възрастните от селото, той показва основното
училище “Христо Ботев”, което

Местните правят прецедент с първия „селски” референдум в България

Павлета
ДАВИДОВА

е до кметството. Междучасие
е, в двора се чува детска глъч,
пълно е с малчугани. Сградата
е санирана и има нова дограма, на метри от нея кипи усилен труд върху детските ясли и
градина. Посещават ги около
130 деца, а след ремонта детското заведение ще може да
поеме още стотина малчугани,
доволен е кметът Юруков.
Предстои и газификация, изненадва ни той. Има доста смела
амбиция - навремето пловдивчанчета са идвали на детска
градина в Катуница, защо да
не ги привлечем и сега, пита
ни кметът.
Селото разполага с действаща здравна служба и аптека. Имаме и прекрасна гара,
но пътуващи няма, съжалява
кметът.
Работим много активно с
община Садово, с кмета там

Димитър Здравков, заедно си
вървим вече втори мандат,
споделя Юруков. На провокацията, че са съпартийци и затова му е по-лесно, контрира
бързо - тук това няма значение, важни са хората. Всички
трябва да работим здраво, за
да живеем добре, категори-

чен е социалистът. И дава
пример с

най-големия проблем
в момента - концесията за баластра, с която Министерският
съвет се кани да затрие плодордната земя в района. Об-

щинските съветници от всички
партии в Садово се обявиха
срещу инвестиционното намерение, пуснаха многобройни
жалби, припомня Юруков. Подкрепа за “бунта” има дори и от
съседното село Ягодово, чийто
кмет е гербаджия.
Тази събота в Катуница

Снимки Емилия КОСТАДИНОВА

Ремонтирани детска градина и основно училище събират стотици малчугани от Катуница

КРАСИМИР ЮРУКОВ:

От допитването в събота
зависи нашето утре
 Г-н Юруков, още с влизане в
селото видяхме много малки деца
да играят в училищния двор. Има
ли млади хора в селото?
- В Катуница преобладават младите хора, може би се дължи и на
близостта ни до Пловдив. В Катуница безработица няма, имаме достатъчно предприятия, в които хората се препитават и живеят добре. Ние сме земеделски район,
имаме си успешни земеделски производители. В Катуница не работи
единствено този, който не желае
да работи.
 Как успявате да задържите,
а и да привлечете хора, които да
живеят тук?
- Хората идват в Катуница, защото намират спокойствие. Намират
това, което им трябва - да си починат
за следващия работен ден, да се
чувстват добре, да са защитени, да
няма кражби, да няма посегателства.
 Как успявате да го постигнете?
- Работим активно с полицията и
с институциите, от които зависи всичко това. Говорим, обсъждаме, планираме и правим всичко, което е
необходимо.
 Малките населени места изпитват големи трудности по осигуряването на собствените си
финансови средства. Смятате ли,
че съществува истинска децентрализация, която да гарантира на
местните власти възможността
да се справят със задълженията,
които имат?
- Седма година работим заедно
с кмета на общината г-н Димитър
Здравков. Първото и главно нещо
беше да направим така, че да има

събираемост на данъците в община
Садово. Второто и най-важно нещо
беше да има финансова дисциплина, т. е. да се знае къде отиват средствата, какво и защо се прави с тях.
Работим активно за хората в района. Това, което се прави в голямото
населено място, се прави и в малкото, няма разделение. Нашата цел е
хората да не се чувстват пренебрегнати или забравени.
 Преди няколко години в Катуница стана инцидент, който
провокира и голямо напрежение. Успяха ли хората да преодолеят случилото се, успокоиха ли се страстите?
- Дълги години ще се опитват да

го преодолеят, няма как да го забравят. Тогава брутално бе прегазено дете, това е престъпление. На
следващия ден приятелче на прегазеното дете почина заради напрежението и стреса, а бе претърпяло
и тежка операция на сърцето... Няма
как подобно нещо да бъде забравено и простено лесно.
 Случилото се породи силни
антицигански настроения и коментари... Стана въпрос и за начина,
по който институциите се отнасят с етноса. Необходима ли е
промяна в работата по интеграцията на ромите?
- С етносите в България се работи, но недостатъчно. Не е нужна

само социална политика, самият
етнос трябва да прави възможното.
Необходимо е да се наблегне на
образованието - ниската култура,
липсващото обучение и квалификация водят до белите.
 Какво бихте искали да постигнете за селото оттук нататък?
- Какво искат хората от населеното си място - да им е чисто, да
имат добри и поддържани пътища,
вечер да са спокойни, да няма кражби и битови престъпления. Това искам и аз за тях, затова и работим в
тази насока.
 Тази събота в Катуница предстои референдум, който е свързан
с нова концесия в района. Какво
очаквате да постигнете с него?
- Референдумът има една-единствена цел - да спрем превръщането на плодородни земеделски земи
в кариери за добиване на инертни
материали. Искаме да прекратим
практиката за незаконен добив на
баластра. Хората тук знаят, че от
решението им в събота зависи какво ще е нашето утре...
 Възможно ли е да ви последват и други населени места?
- Белащица, село на около 15 км
от Катуница, има същия проблем в
момента. Скоро се чу отзвук от населени места в Стара Загора, няколко населени места, които също
се възпротивиха на концесия...
Надяваме се мнението ни да
бъде чуто и да спре унищожението
на плодородна земя. На всички ни е
ясно, че понякога зад обещанието
за “рекултивация” се крият заровени
строителни материали и всякакъв
вид отпадъци, покрити с 40-50 см
хумусен слой...

g
www.duma.b

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

7
ЧЕТВЪРТЪК 11 ОКТОМВРИ 2018

пит да спаси

Тази плодородна земя от 235 дка
иска да изгребе “Арт Принт” ЕООД

предстои референдум. “Против
ли сте органите на местното
самоуправление и местната
администрация в кметство Катуница и община Садово да
издават и съгласуват всякакви
административни актове и разрешения от компетентността
си, включително за изграждане на сгради на основно застрояване и за поставяне на пре-

местваеми обекти във връзка с
концесия за добив на строителни материали - пясъци и чакъли от находище “Кацара”,
участък “Кацара 2” в землището на с. Катуница, община Садово?”, гласи въпросът на допитването. Зад сложната формулировка се крие едно - жителите задължават общинската администрация да не съгла-

ТЕРЕНЪТ Е НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ,
ИМА И ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
Планът е инертни материали да се
добиват до р. Чая, на плодородни
земеделски земи и в близост до водоизточници и депо за съхранение на
производствени отпадъци от КЦМПловдив, както и депо с утайки от
пловдивската пречиствателна станция
за отпадни води. В непосредствено
съседство с нарочената за добив площ
вече има концесии за добив на баластра. На мястото е и помпената станция
на с. Ягодово.

Собствениците на земи на територията
на инвестиционното предложение са
силно обезпокоени от евентуалните
последици и от потенциалната заплаха
за унищожаването на стотици декари
плодородна земя в Тракийското поле.
Местните производители подозират, че
ако започне да се копае до нивите им,
това ще повлияе на подпочвените води,
ще намали плодородността на земята,
както и цената на продукцията и имотите им.

низация “Спасение и Възраждане на Катуница” също неколкократно разпрати позицията
си по въпроса. Председателят
му Димитър Лулчев подробно
разяснява ситуацията със
съществуващите в района концесии, прибързаното решение
на МС (преди още да има произнасяне по ОВОС) и др. От
организацията се притесняват
и от “симулативни административни и наказателни производства” във връзка с нелегални
кариери за добив на баластра
и други материали.
Както ДУМА вече писа, още
през септември м.г. общински-

мира в землищата на Катуница и на още три села.
Главният специалист “Екология, транспорт и земеделие” Атанас Иванов и садовският кмет Димитър Здравков
излязоха с дълъг списък от
мотиви срещу концесията в
“Кацара”.
Очаква се резултат по обжалването срещу решението
на кабинета за добива на
инертни материали, както и
срещу ОВОС на пловдивската РИОСВ, с която концесията е разрешена. Заседание
по жалбата на ОВОС има на
12 ноември, а по решението

те съветници от различни политически сили се обявиха срещу
допълнителния добив на инертни материали. ОбС в Садово
определи като “недопустимо
разкриването на нови концесионни площи” и настоя за построг контрол от компетентните
институции във връзка с незаконния добив в района. Въпреки позицията на ОбС и кметове
от района, многобройните жалби, предупреждения и становища, на 9 февруари 2018 г. по
предложение на енергийния
министър Теменужка Петкова

на МС - на 20 ноември. Дотогава жителите на Катуница се
надяват да убедят властта, че
е по-важно да се запази разработваната и плодородна
земя. Някои дори знаят, че
има Конвенция на ООН срещу опустиняване на плодородна земеделска земя, както и национална програма
2014-2020, която е във връзка
с този международен документ.
Единствена спънка според местните е евентуална
ниска избирателна активност. Хората обаче са убедени, че резултатът от референдума ще е категоричен “НЕ” на поредното разкопаване край р. Чая.

А в красивия селски парк в центъра
хлапетата показват спортни умения

Свързват концесионера
с Ивайло Московски
В района се притесняват, че свързаните с концесията фирми
се ползват с благоволението на управляващите, и затова
протестите им може да останат без резултат. Договорът,
одобрен от МС, е в полза на “Арт Принт” ЕООД. Управител
на дружеството е Константин Филипов, син на Илиян Филипов - собственик на транспортния гигант ПИМК ООД.
Бизнесът на ПИМК ООД започва с производство на снаксове. Постепенно Илиян Филипов и съдружникът му Пенко
Несторов започват да купуват камиони, с които да извозват продукцията си. Бизнесът на компанията вече е найразнообразен. Имат концесии за добив на трошляк и
баластра, мераклии са за обществени поръчки за добив на
инертни материали, доставка на медицинска техника и
оборудване, строителство на жилищни сгради и др. Медийни публикации твърдят, че моторната шейна, с която катастрофира транспортният министър Ивайло Московски, е била
на шефа на ПИМК. Слуховете допълват, че при инцидента
Московски е почивал в хотел на Филипов.
ПИМК гласяха инвестиционно намерение за концесия и
край пловдивските села Белащица и Гълъбово. Поредният
протест на живеещите в района обаче разубеди фирмата и
преди 3 дни тя изтегли документите си. Жителите вече
няколко пъти недоволстваха срещу кариера, която в момента се ползва от “Холсим България”. Те обаче се обявиха и против ПИМК, която искаше да копае в района. Местните се ожалиха от замърсяването на атмосферния въздух
и високите нива на шум вследствие на многогодишния
добив на инертни материали в региона, както и че пътят, по
който те се транспортират, минава през жилищни зони.

сува и да не одобрява проекти,
свързани с предоставената от
МС концесия за добив на
инертни материали от пловдивската “Арт Принт” ЕООД.
Допитването се оказва прецедент - според информирани
от 1989 г. насам Катуница е
единственото

село, което прави
референдум
“За пръв път допитване не
се прави в община, а в малко
населено място. Надяваме се
мнението ни да бъде чуто”,
подчертава кметът.
Референдумът е по инициатива на БСП и на общинските
съветници от левицата. Сложната формулировка се дължи
на факта, че местната власт не
може да блокира решението
на МС. Искаме обаче да им
покажем отношението си,
обяснява председателят на
ОбС в Садово Атанас Телчаров. Той е категоричен, че около 2000 дка плодородна земя
в района вече е унищожена
заради подобни концесии.
Според него няма повече място за подобен тип дейност.
Неправителствената орга-

МС разреши добив
на подземни богатства от находище “Кацара”, което се на-
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Наплив на стари коли към
по-бедните държави в ЕС
С ОЩЕ 8 ДЪРЖАВИ ИСКАМЕ БРЮКСЕЛ ДА ЗАБРАНИ ИЗНОСА
НА ДИЗЕЛОВИ АВТОМОБИЛИ ОТ ЗАПАДНА ЕВРОПА

Н

Необходими са общоевропейски
мерки за справяне със замърсяването
на въздуха, което вероятно ще възникне заради очаквания внос на употребявани дизелови автомобили от клас
Евро-4 и Евро-5 от Западна Европа,
където ще бъде забранено да се движат такива коли. Една от тези мерки
може да е забрана на западноевропейските страни да изнасят такива
коли към Източна Европа. За това
алармираха България, Полша и Словакия, а информационната им нота
пред Съвета по околна среда на ЕС
бе подкрепена от Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Румъния и Унгария.
Въпросната нота бе представена от
българския министър на околната среда и водите Нено Димов.
“Темата за двойните стандарти
беше широко обсъждана през последните месеци. В първоначалния си обхват тя се отнасяше само до качеството и стандартите на хранителните
продукти. Притеснение буди обстоятелството, че този подход намира отражение и в други области, които
също имат пряко отношение както към

Все повече градове в Западна Европа въвеждат
забрани за движение на дизелови автомобили

здравето хората, така и към околната
среда”, каза министърът. Той посочи,
че все повече градове в Западна Европа въвеждат забрани за движение
на дизелови автомобили поради завишените им вредни емисии. В резултат вече е факт напливът на употребявани автомобили от държави членки с
високи средни доходи на глава от
населението към такива с ниски.
В момента, в който дадена стока
бъде забранена на една територия,
цената й пада и тя става привлекателна за други пазари, обясни Димов.
По думите му проблемът не би могъл
да бъде решен чрез директна забрана на вноса в съответната държава
членка, защото това автоматично означава нарушаване на един от основните принципи, на които се гради
Европейският съюз - свободното движение на стоки. Според него онзи,
който изкривява пазара, трябва да
поеме отговорността. Това означава
държавите, които въвеждат подобни
забрани, да нямат право да “изнасят”
коли, които не отговарят на определени стандарти.

Застрахователи под наблюдение от ДАНС и КФН
Държавната агенция
“Национална сигурност”
(ДАНС) и Комисията за
финансов надзор (КФН) са
влезли на мащабна проверка в началото на
октомври в поне 4 български застрахователни
компании, съобщава
“Медиапул”. Става дума за
“Бул инс”, “Лев инс”,
“Общинска застраховател-

на компания” (ОЗК) и “Асет
иншуърънс”. Целта е да се
проверят компаниите, които
имат най-голям дял на
пазара на “Гражданска
отговорност” във връзка
скандалите в сектора от
месец август, след които се
стигна до оставката на
зам.-председателя на КФН
Ралица Агайн.
Проверката е започнала

ПОКАНА
за извънредно Общо събрание
на член-кооператорите
на Кооперация „Соломон” с ЕИК 131179207,
гр. София
Управителният съвет на Кооперация „Соломон” с ЕИК 131179207, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район „Изгрев”, ж.к.
„Дианабад”, бл. 2, ет. 5, ап. 22, свиква извънредно Общо събрание на член-кооператорите на
Кооперация „Соломон” с ЕИК 131179207, което
ще се проведе на 02.11.2018 г. (втори ноември
две хиляди и осемнадесета година) от 9.00 часа
в гр. София, ж.к. “Младост”-2, бл. 290, офис 8,
при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за прекратяване
на Кооперация „Соломон”
2. Освобождаване от отговорност на председателя, членовете на управителния и контролния съвет на кооперация „Соломон”
3. Вземане на решение за откриване на производство по ликвидация на Кооперация
„Соломон”, определяне на срок на ликвидацията
4. Избор на ликвидатор.
При липса на кворум, на основание чл. 17,
ал. 2 от ЗК, събранието ще бъде проведено
в същия ден в 10.00 часа на същото място
и при същия дневен ред.
Подлежащите на обсъждане материали
ще бъдат предоставени за разглеждане на членкооператорите след 12.10.2018 г. на адрес:
гр. София, ж.к. “Младост”-2, бл. 290, офис 8.
Управителен съвет: Драгослава Ананиева
Станкова, Симона Иванова Мирчева, Огнян Петров Несторов, Александър Юлиянов Александров, Николай Василев Вълканов

на 1 октомври, като се
очаква първоначални
резултати да има през
втората половина на октомври. Участието на ДАНС е
с цел оказване на съдействие на проверяващите от
надзора и взаимен контрол
между институциите, защото става дума за тежък
бизнес сектор. През август
се стигна до силно напре-

жение в застрахователния
сектор заради фалита на
кипърския застраховател с
клон у нас “Олимпик”.
Друг проблем в сектора
се оказа и системата
“Зелена карта”, за която е
информиран и премиерът
Бойко Борисов. Той лично
разказа пред депутатите,
че 42% от катастрофите с
леки коли в Румъния са с

превозни средства с
българска регистрация.
Тогава Борисов обеща да
вземе мерки заради
проблема. От “Лев
инс”официално съобщиха,
че сами са предизвикали
проверката на ДАНС с
цел да спре изтичането
на национален капитал
чрез системата “Зелена
карта”.

Евросубсидии за напояване
поиска евродепутатът Момчил Неков
В новата европейска
Обща селскостопанска
политика (ОСП) да има
директно плащане на
пчелно семейство за
опрашване - това предложи евродепутатът от
групата на социалистите и демократите Момчил Неков. Той информира, че евродепутатите са
приели доклад за пчеларския сектор. На
обсъждане за бъдещата
ОСП в комисията по земеделие Неков настоя
да се вземе под внима-

ние липсата на финансова подкрепа за опрашването. “Близо 80%
от растителните видове,
отглеждани в Европа,
имат нужда от опрашване”, каза той. Евродепутатът се обяви за целенасочена политика към
подпомагане на напояването и финансово подпомагане на държавите
членки, информират от
офиса му. Той е поставил и въпроса за перспективите на чувствителни сектори като ов-

цевъдството и козевъдството в ЕС предвид споразуменията за свобод-

на търговия с трети страни и премахването на
квоти.

Отпадат служебните бележки за доходите
При плащането на данъка
върху доходите за 2019 г. гражданите няма да се налага да
представят служебни бележки от
работодателите си. Тази промяна
в Закона за данъците върху доходите на физическите лица одобри вчера правителството и ще
предложи за одобрение в Народното събрание. Това означава, че
хартиеният документ няма да се
иска през 2020 г., когато се плащат данъците за предходната.
Вместо това работодателите и
платците на доходи ще предоста-

вят информацията към данъчната
администрация. Със законопроекта се предлага преминаване изцяло към подаване по електронен път на справки и декларации
от самоосигуряващите се.
С друго изменение се предлага преминаване към облагане с
окончателен данък вместо с
данък върху годишната данъчна
основа на придобитите облагаеми парични и предметни награди
от игри, състезания и конкурси,
които не са предоставени от работодател или възложител, както

и увеличение на стойността на
необлагаемите награди и предметни печалби на до 100 лв.,
съобщи правителствената пресслужба.
Министерският съвет одобри и
проект за промени и в Закона за
корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). С проекта се въвеждат в националното данъчно законодателство разпоредбите на
европейска директива срещу
практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар.
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КРАТКИ

Снимки БГНЕС

Македония започва
преговори с НАТО
Преговорите за присъединяване на Македония към НАТО ще
започнат на 18 и 19 октомври в
главната квартира на пакта в
Брюксел, съобщи говорителят на
правителството в Скопие Миле
Бошняковски. Бошняковски каза,
че Македония е напълно подготвена за тези разговори.

Франция се бори
с фалшивите новини

Най-малко осем души станаха жертва на поройните дъждове и наводнения в градчето Сант Лоренс на испанския
остров Майорка. Две от жертвите са британски граждани, които пътували с такси в момента, в който ги
връхлетели дъждовете. Най-малко 12 души все още се водят за изчезнали след снощните порои. Според властите
на Балеарските острови интензивността на валежите е била 220 литра на квадратен метър

Пробив по „Брекзит“
за границата с Ейре
Лондон склонен на митнически проверки в Ирландско море

Б

Британският министър за “Брекзит” Оливър Робинс е постигнал прогрес в преговорите с ЕС по ключовия
проблем за границата с Република
Ирландия, съобщиха британските
медии.
Няколко неназовани източника от
правителството на Обединеното
кралство твърдят, че Робинс е постигнал пробив и че преговорите вървят
в “правилната посока”. Робинс и Мишел Барние, който представлява ЕС
на преговорите, са постигнали договореност за отсъствие на митнически
проверки между Ейре (Република
Ирландия) и Северна Ирландия. Освен това стоките, транспортирани
между Великобритания и Северна
Ирландия, ще бъдат подложени на
минимален митнически контрол.
Това трябва да се възприема като
явна отстъпка на Лондон. Въпросът
за ирландската граница остава един
от ключовите проблеми за разрешаване. Лондон се стреми да не наруши условията на Белфасткото споразумение и да не допусне появата на
реална граница между Северна Ирландия и Република Ирландия след
“Брекзит”. Всъщност тази ще бъде

единствената сухоземна граница
между Великобритания и ЕС, доколкото Северна Ирландия е част от
Обединеното кралство. Двете Ирландии също не искат сухоземна граница след “Брекзит”, за да общуват без
препятствия. От друга страна, Лондон заяви, че няма да позволи установяването на граница в Ирландско
море, разделящо Северна Ирландия
от Великобритания, защото това
може да доведе до разпад на кралството. Митническият контрол е част
от една граница, но очевидно минималният контрол върху стоките още
не е пълноценна граница и това е
компромисът, на който се е съгласил
британският преговарящ Оливър Робинс. Парадоксът е, че условната
граница между Великобритания и ЕС
ще се измести от ирландска земя в
Ирландско море или вътре в британска територия.
Междувременно британският премиер Тереза Мей иска да направи
допълнителни отстъпки на Брюксел,
за да остави Великобритания в Митническия съюз и след “Брекзит”, пише
“Таймс”. Тя ще представи новите си
предложения идния вторник. Не е

ясно обаче дали те ще бъдат приети
от всички министри.
В същото време вестникът разкрива, че между 30 и 40 депутати от
опозиционната Лейбъристка партия
са готови да подкрепят споразумение за “Брекзит”, което Тереза Мей
се опитва да постигне с ЕС, съобщи
днес лондонският вестник “Таймс”.
За да спечели вота в парламента,
Мей има нужда от гарантирана подкрепа на около 320 депутати в 650членната долна камара. Тя разполага с 315 и управлява с работно
мнозинство от 13 гласа благодарение на споразумение с 10-те депутати на северноирландската Демократична юнионистка партия. Но
недоволни съпартийци твърдят, че
около 40 от нейните депутати консерватори могат да гласуват срещу
споразумението й с Брюксел.
Великобритания и ЕС трябва да
се договорят за условията по “развода” преди края на настоящата година. Ако това не стане в рамките на
този срок, споразумението за “Брекзит” може да не успее да бъде ратифицирано преди “развода”, който ще
се случи на 29 март 2019 г.

Заев отхвърли твърденията, Ислямисти убиха
че купува депутати
петима „шпиони“
Премиерът на Република
Македония
Зоран
Заев
отхвърли твърденията, че в навечерието на решителния вот в
македонския парламент за новото име на страната се “купуват” опозиционни депутати.
За утвърждаване на името
Република Северна Македония в конституцията, за което
настояват Гърция и ЕС, са необходими две трети от депутатите в Собранието. Дали ще
бъдат събрани тези гласове,
ще стане ясно през идната

седмица, когато въпросът ще
бъде поставен в пленарната
зала, посочи Заев.
Дискусиите в парламента по
предложените от правителството конституционни промени са
насрочени за понеделник, 15
октомври.
Правителството на Зоран
Заев очаква в парламента да
бъде събрано необходимото
мнозинство от две трети за
прокарването на конституционните промени за името на
Македония.

Сомалийските ислямисти от групировката АсШабаб съобщиха, че са екзекутирали петима
души, които обвинили в шпионаж.
Петимата били разстреляни при публична
екзекуция в район, контролиран от войнстващата
групировка. Според Ас-Шабаб трима от екзекутираните са били американски шпиони, друг работел за сомалийското правителство. Има твърдения, че една от жертвите е британец.
Засега от Лондон, Вашингтон и Могадишу
няма коментари по случая.
Преди време Ас-Шабаб контролираше дори
столицата Могадишу, а днес действа напълно
свободно в повечето провинциални райони в
южните райони на Сомалия.

Френските
законодатели
приеха два законопроекта за
предотвратяване на разпространението на фалшива информация по време на предизборни
кампании. Кандидат или политическа партия ще може да поиска
съдебно разпореждане, предотвратяващо публикуването на
“невярна информация”. Те също
така предоставят на властите
възможността да свалят от
ефир всяка мрежа, “контролирана от чужда сила”, ако “умишлено разпространява фалшива
информация”.

Харадинай не дава да
се пипат границите
Премиерът на Косово Рамуш
Харадинай повтори, че границите на страната няма да бъдат
променяни. “Няма да стоя и ще
гледам историята да се повтаря”, увери Харадинай, добавяйки,
че дори и да смята президента
Хашим Тачи за свой приятел, “не
става въпрос за лица, а за жизненоважни въпроси”.

Взриви се рафинерия
Един човек е загинал, а деветима други са пострадали
при силната експлозия, която
разтърси петролна рафинерия
в Брод на територията на Република Сръбска. Противопожарните служби са предотвратили разпространяването на
огъня. Причините за инцидента се изясняват.

Трагедия на пътя
51 души загинаха, след като в
Западна Кения автобусът, в
който пътуваха, се преобърна и
целият му покрив се отпра. Според полицията автобусът пътувал от Найроби за западния град
Какамега и превозвал 52 пътници. Кенийският Червен кръст
написа в туитър, че автобусът
се е преобърнал. Повече подробности за причината за произшествието обаче не бяха на разположение веднага.

Националният център на САЩ за
ураганите съобщи, че ураганът
“Майкъл” е вече изключително опасна
буря от четвърта степен. Скоростта
на ураганните ветрове достига
281 км/ч. Очаква се “Майкъл” да е
един от най-лошите урагани,
преминали през Северозападна Флорида

g
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ЕС одобри нови екостандарти
за автомобилите
До 2030 г. те трябва да отделят с 35% по-малко емисии
Страните от ЕС се споразумяха за
значително намаляване на парниковите емисии до 2030 г., предаде Дойче веле.
За новите автомобили този показател трябва да бъде понижен с 35%
в сравнение с нивото, което се планира за 2020 г. Предвижда се и междинен етап през 2025 г., когато се очаква новопроизвeдените автомобили да
имат 15% по-ниски емисии.
Освен емисиите, Европейският
съвет договори и промяна в методологията на измерване на емисиите,
като ще затегне контрола върху производителите, за да се предотврати
нов скандал като “Дизелгейт”.
Съгласието беше постигнато късно
снощи от министрите на околната среда, които се срещнаха в Люксембург.
Предстои позицията да бъде съгла-

С

сувана с Европарламента, като първата среща на австрийското председателство на ЕС с тях трябваше да се
проведе още вчера. След това предложението трябва да бъде облечено
в законова форма. Депутатите приеха
преди седмица позиция на ЕП, в която настояваха за снижаване на показателите с 40%.
Преди това Европейската комисия
препоръча намаляването да бъде с 30
на сто. Тази позиция беше подкрепена
от Германия и от редица източноевропейски страни. Друга група държави,
сред които Ирландия, Швеция, Дания,
подкрепиха позицията на ЕП.
В хода на дискусиите страната
председател на ЕС предложи компромисен вариант, около който министрите се обединиха.
В същото време президентът на

БУДАПЕЩА ОБВИНИ
ЗАПАДА, ЧЕ КРИЕ
ВРЪЗКИТЕ СИ С РУСИЯ
Унгарският външен
министър Петер Сийярто заяви, че ЕС поддържа тайни отношения
с Русия, предаде РИА
“Новости”. Унгарският
външен министър Петер
Сийярто смята обвиненията на ЕС към Будапеща
за свръх силно сближаване с Русия за неоснователни. Той заяви това
в интервю за германския
вестник “Щандарт”.
Според Сийярто Европейският съюз поддържа много по-близки
отношения с Русия, но
просто го крие. Като
потвърждение на думите му той посочи като
пример срещите на австрийския канцлер Себастиан Курц с Владимир Путин, които се
срещнаха четири пъти
тази година.
Освен това той отбеляза многобройните те-

САЩ Доналд Тръмп изрази съмнение
относно новия доклад на ООН, в който
се предупреждава, че светът има 10-14
г., за да предотврати катастрофални изменения на климата на планетата.
Тръмп заяви, че ще разгледа доклада, но също иска да разбере “коя
група го е подготвила”.
През 2017 г. американският лидер
обяви намерението си да извади САЩ
от Парижкото споразумение за климата, с което изпълни предизборно
обещание. САЩ в момента са единствената държава, която напуска споразумението, въпреки че това няма да
се случи официално до 2020 г. Мнозина в Републиканската партия, издигнала Тръмп за президент, не крият,
че са настроени скептично към промените в климата и оспорват твърденията на мнозинството учени, че по-

вишението на температурите е причинено от човешката дейност.
Това е първият коментар на американския лидер за доклада, след
като дори и Белият дом не излезе със
съобщение по въпроса.
Новият доклад на Междуправителствената комисия за климатичните
промени е одобрен от представители
на страните членки на ООН, включително и от представители на Държавния департамент. В него участват и
учени от САЩ.
“Дадоха ми го. Дадоха ми го. И искам да видя кой го е изготвил. Вие
знаете, която група го е подготвила.
Защото мога да ви дам доклади, които са страхотни, и мога да ви дам доклади, които не са толкова добри. Но
аз ще погледна този”, коментира
Тръмп.

Снимка БГНЕС

лефонни разговори на
президентите на Русия
и Франция, както и посещението на Еманюел
Макрон на икономическия форум в Санкт Петербург. Сийярто добави, че е бил много изненадан, когато видял
ръководителите на четирите най-големи западни енергийни концерна по време на
енергийните разговори
в Москва “на почетната
маса около Путин”.
“Затова съм уморен
от това, в каква светлина представят Унгария.
Факт е, че западноевропейците поддържат
по-близки отношения с
Русия, отколкото ние,
единствената разлика
е, че те се опитват да
скрият големия бизнес
под повърхностни кавги”, подчертава Сийярто.

Петима души загинаха, а най-малко 30 са ранени при дерайлиране на влак в
северния индийски щат Утар Прадеш. Пет вагона от експресния влак са
излезли от релсите. Причината за дерайлирането засега не е известна

Петима са кандидатите За месец Гърция
е изгонила 966 чужденци
на САЩ за ООН
Президентът на САЩ Доналд Тръмп разглежда пет кандидатури за длъжността постоянен представител в ООН,
овакантена от Ники Хейли, предаде ТАСС. Президентът не
съобщи всичките пет имена, но отбеляза, че един от кандидатите е неговият бивш съветник, 45-годишната Дина Пауъл.
“Дина ще се зарадва”, заяви Тръмп, но допълни, че разглежда и други варианти. Според американския държавен
глава посланикът на САЩ в Германия Ричард Гренъл не
влиза в списъка, но той е готов да разгледа и неговата
кандидатура. По-рано дъщерята на Тръмп Иванка опроверга
слуховете за своето назначение на поста постоянен представител на САЩ в ООН. Ники Хейли, която заемаше поста
посланик на САЩ в международната организация от януари
2017 година, във вторник обяви своята оставка. Тя ще
напусне поста от януари 2019 година.

Властите в Гърция само за
един месец са изгонили 966
чуждестранни граждани
поради нелегално пребиваване в страната.
Половината от тях, 486 души,
са албански граждани, се
казва в официално съобщение на полицията. Останалите
са от Ирак - 139, от Грузия 79, от Пакистан - 69, от Иран 53, от Турция - 20, от Алжир 18 и 12 от Сирия.
От началото на годината от
Гърция са изгонени общо
9836 души. 5165 от тях са

албански граждани. В Гърция
живеят над 500 000 албанци.
Огромната част от тях имат
редовни документи за престой в страната. Македонските
медии пък съобщиха за
инцидент на границата. Македонски граничари са стреляли
във въздуха, за да попречат
на група мигранти да влязат
незаконно на територията на
страната. Съобщава се, че
един от мигрантите е арестуван, докато останалите от
групата са се върнали обратно
на гръцка територия.

Бежанец се самоуби, преди да го върнат в България
Бежанец, получил право на закрила в
България, се е самоубил в миграционен
център в Белгия, съобщиха местни медии.
Мъжът от Еритрея бил изключително
потиснат и почти отказвал да се храни, свидетелстват неправителствени организации,
запознати със случая. Генералният директор на белгийската служба за чужденците

уточнява, че бежанецът не бил “склонен да
се върне в България”. Според ръководената
от него служба решението на еритрееца да
посегне на живота си не може да е било
свързано с “отличните” условия в лагера.
Междувременно мигранти от лагера край
Лиеж са отказали вчера да се хранят.
Неправителствени организации свикват

в събота шествие край миграционния център
и отбелязват, че това е третият случай със
смърт на мигрант в Белгия в последните
месеци. В единия от тях полицията стреля по
превозно средство, в което загина дете на
мигранти, а при втория мигрант - той бе
прегазен в опит да пресече бегом магистрала, подгонен от силите на реда.

Не спират
арестите
в Турция
Турските сили за
сигурност са
задържали през
нощта срещу сряда
11 души, сред които
и 6 военни на активна служба, по обвинение в съпричастност към т.нар.
Терористична организация на Фетхуллах
Гюлен (ФЕТО),
предаде Анадолската агенция.
Специализираната
операция е организирана по разпореждане на прокуратурата в провинция
Бурса, която е
издала заповедта
за арестите.
Срещу задържаните
са предприети следствени действия.
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Северозападна България е най-бедният регион в целия
Европейски съюз. Заплатите са най-ниски, безработицата е
най-висока, демографските процеси са негативни, инвестиции липсват, младите бягат. Бедност, изолираност, липса на
инфраструктура, затруднен достъп до здравеопазване и
образование, висока битова престъпност, обезлюдяване. Това
е Северозападът днес. Парадокс е, че Северозападна България, която географски е най-близо до западния свят, е найизостанала. Усещането тук е за безнадеждност. Не случайно
местните с тъга наричат региона си “Северозападнал”.
Във “Визия за България” БСП записа специален раздел за
приоритетно развитие на изостаналите региони, сред които е и
Северозападът. А това означава държавнически подход, разбиране за държавата като за единен организъм, в който всички органи
функционират нормално. “Визия за България” е разговор с хората за
бъдещето на България. Разговор за това как да променим порочния
модел на властване и да възродим родината.

ПЛАМЕН МЛАДЕНОВ е роден в Монтана. Там е получил
средно гимназиално образование. Завършил е право в
Софийския университет “Св. Климент Охридски” и
журналистика. Работил е като журналист. Бил е в
администрацията на президента Георги Първанов и на
Народното събрание. По-късно развива частен бизнес.
Областен председател е на БСП в Монтана и член на
НС на левицата.

ПЛАМЕН МЛАДЕНОВ:

Националният съвет на партията взе решение да се иска
вот на недоверие заради
здравеопазването. Той е много силно послание към хората. Може искането за оставка на правителството да не
мине в парламента, но хората чуват, че ние сме партията, която поставя въпроса за

тетно развитие на изостаналите райони, сред
които е и Северозападът.
Как това ще помогне на
хората и за бъдещето на
региона?
- След толкова поражения, нанесени на икономиката, БСП наистина може да
промени нещата, въпреки че
ще е много трудно. Във Визията правилно е зададена позицията на нашата партия за
възраждане на изостаналите
райони. Хубаво е, че проектът
е тема за разговори с широк
кръг от обществеността, а не
само с партийните членове.
На срещите ни при представянето на “Визия за България”
каним всички жители на населените места, независимо
от коя политическа сила са.
Хората дават ценни идеи и

БЕДНОСТТА Е СИМВОЛЪТ
НА СЕВЕРОЗАПАДА
Некадърното и некачествено управление на ГЕРБ
съсипа един от най-красивите регион на България,
категоричен е областният лидер на БСП в Монтана

Интервю на Юлия КУЛИНСКА

 Г-н Младенов, вече
близо две десетилетия емблемата на Северозападна България е на един от
най-бедните и изостанали
региони на страната. Кои
според вас са основните
проблеми, които тревожат жителите на Монтанска област?
- Нашият край е уникално
красив и е пропит с много
духовност. В Северозапада
живеят изключителни хора,
като част от тях са свързани с
историята на страната. Едни
от най-големите наши писатели и поети са раждани и
творили тук. Патриархът на
българската литература Иван
Вазов е работил в Берковица,
където е написал едни от найхубавите си поеми. Гордеем
се с колоси в литературата и
живописта като Йордан Радичков, Младен Исаев, Анастас Стоянов, Галилей Симеонов и Георги Павлето.
Техните съвременници са
продължители на традициите, тръгнали от древността. В
нашия край е избухнало Чипровското въстание, което е

едно от първите против турското робство и първото в
света антифашистко въстание
през 1923 г. Два партизански отряда е имало в региона, дали свидни жертви за
свободата на България.
В днешни дни, слава
Богу, красотата и духовността остават, но за жалост икономиката се руши. Бедността е изключително тежък
проблем в региона. Има изключително голямо разделение между социалната и
културната идентичност на
управляващия елит и населението по места. Пропастта е огромна и тя съсипва и
демографски убива нашия
край. Няма работни места,
защото изцяло е унищожена индустрията, и няма никакъв поминък. Младите
хора напускат и търсят препитание зад граница или в
големите градове.
8 към 1 е в момента разделението на бедни и богати в нашия край. Как е
възможно в XXI век хора да
живеят с под 300 лв. на месец? За какво първо ще им
стигнат парите?
Добре е, че БСП проявява чувствителност към бедността и липсата на равноправие. Преди десетина дни

тяхното здраве. Ето, преди
дни във Видин умря човек
заради проблеми с апаратите за хемодиализа. Масово се
закриват болници и отделения. Няма кадри в сектора.
80% от медицинските сестри
са вече към пенсионна
възраст. Лекарите бягат зад
граница за по-високи заплати. Младите медици също.
Държавата трябва да се погрижи за дефицита на специалисти в здравната система.
Затова е прекрасно, че БСП
поставя този въпрос като
приоритет не само в Народното събрание, а и в разговорите си с хората по места.
 Мащеха ли е държавата за хората от този
край? Как ще определите
управлението на ГЕРБ в
областта?
- Да, така е. Ако искаме
да видим некадърно, некачествено държавно управление, може да го погледнете
в Северозапада. И то се отнася не само за Монтана, а и
за Видин и Враца. Съсипията
е пълна. Държавата е изоставила напълно региона и не
се прави нищо за неговото
съживяване.
 БСП разписа във “Визия за България” специален
раздел с идеи за приори-

предложения, които да залегнат в проекта. Много е добре,
че БСП се отвори за хората и
прави всичко възможно да
чуе гласа им.
 Предстои да бъде изготвен подобен проект за
всяка една община. Какви са
вашите предложения за
възраждането на Монтанския регион?
- Ние си правим стратегия за развитието на нашия
край. Имаме доста добър
екип от местни хора и ползваме малки специалисти от
София. Вече направихме три
заседания на областния
съвет на БСП, а на много
места представихме Визията.
Някои определят монтанската организация на левицата като опоненти на ръководството на партията, но
това не е така. Ние подкрепяме всичко градивно, което
се предлага от ръководството. Това, което прави Корнелия Нинова с нейния женски
интелект, усет и интуиция, е
много силно. Тя успява да
схване болезнените проблеми, невралгичните точки в
нашето общество и го изкарва напред. Но, за съжаление, това не може да се
каже за всички членове на
ръководството.
Добре е, че БСП все повече започва да усеща проблемите на хората, които
трябва да бъдат водещи в
нашата настояща и бъдеща
работа. Чрез “Визия за Бълга-

рия” партията си изграждаме
стратегия. Така ще подходим
и ние в монтанската партийна организация при направата на регионалния си проект. Надявам се да сме готови с него към 10 ноември. Нашата Визия ще начертае
стратегията за развитието на
нашия край и ще се опитаме
да обхванем всички проблеми на хората.
Ще настояваме за тунела
под Петрохан. Ще искаме
развитие на пристанище
Лом, което е най-дълбоководното пристанище. До него
могат да стигат кораби до
5000 тона. Оттам се претоварват по 2,5 хил. тона товари, за да стигнат до горното
течение на река Дунав.
Крайно време е да бъде
завършен язовир “Монтана”,
от който може, след като се
доизгради, да се поливат 1,2
млн. хил. декара обработваема земя, което на практика е целият Монтански
окръг и част от Врачанския.
Това ще даде възможност
да се отглеждат по две реколти на година.
Искаме да се развива
спортно-туристическият комплекс “Ком”, за който има
проектиране. Това ще създаде нови работни места и ще
разшири схемата на развитие
на нашия район. Предлагаме
по общини да се направят т.
нар. дълбочинни производства. Ние имаме изключително
силни в земеделско направление населени места като
Вълчедръм, Якимово, дори
Лом, Брусарци, Медковец,
които са производители на
селскостопанска продукция.
Целият район покрай Дунав
е покрит с изключително плодородни, благодатни, благородни почви. Тук хората са се
специализирали в производството на зеленчуци, плодове
и зърно. Затова трябва да се
развива преработвателната
промишленост, която беше
унищожена през годините на
прехода, но нищо не пречи
да се възстанови отново. По
този начин ние няма да продаваме суровината, зърното и
зеленчуците в суров вид, а
може да ги продаваме вече
на завършен етап.
Във “Визия за България”
се залага държавата да има
водещо участие в управлението, регулацията и контрола
на всички важни сфери здравеопазване, икономика,
образование, инфраструктура, вътрешен ред и сигурност. Това е гаранция, че тези
най-важни направления в
живота на хората ще бъдат
съхранени и доразвити.

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ:

Държавата се управлява
по порочен модел
Ако искаме да вървим напред, ни предстои къртовска
работа за формиране на човешкия фактор, казва кметът

Интервю на Петрана СОМЛЕВА

 Г-н Евгениев, запознат
сте с проекта на левицата
“Визия за България”, който в
момента се обсъжда с хората в отделните общини и
региони в страната. Кои според вас са най-важните приоритети?
- Навсякъде в проекта на
левицата “Визия за България”
преди всичко стои укрепване
на държавността, на институциите и благосъстоянието на
хората. Това за мен са найважните приоритети. Убеден
съм, че ако искаме да вървим
напред, ни предстои къртовска
работа за формиране на човешкия фактор с неговите ценности в режим на съзидание.
Защото без човешкия фактор
нито една визия, нито една

програма, нито каквито и да
било директиви и стратегии
нямат бъдеще. Победа се завоюва само при наличието на
отбор. Без отбор нещата остават само на хартия, в сферата
на пожеланията. Така че евентуално едно ново управление,
без да казвам, че то ще бъде
на БСП или на която и да била
друга политическа сила, трябва да се съобрази с него, да
постави интересите на държавата и на хората над всичко.
Само тогава можем да
тръгнем във вярната посока. В
противен случай ще сме това,
което в момента сме.
Най-неприятното е, че политическата класа чува, ама не
слуша, слуша, ама не се съобразява. И както се казва, кучетата си лаят, керванът си върви.
И затова нека Визията да бъде
един добър документ с ясното
съзнание, че този документ се
изпълнява от човешкия фактор.

Камбанарията в Медковец

Ïîëèòè÷åñêàòà
êëàñà äíåñ ÷óâà,
àìà íå ñëóøà, ñëóøà,
àìà íå ñå ñúîáðàçÿâà

И този човешки фактор не се
моделира за един ден. Той не
става със закон, с директива.
Човешкият фактор се формира
с много усилия на семейството, на училището, на средата,
на всички ценности, които нашият произход, нашите традиции и гени са закодирали в нас.
Без това няма да стане. Няма
да чакаме да ни оправят американците или германците,
трябва да си подредим дома и
това зависи само от нас.
Трябва да има гъвкава
външна политика, никакво навеждане, никакво съглашателство, защото не сме кой
знае какъв фактор в световен
мащаб, но трябва да имаме
умението да провеждаме политика, в която националният
интерес да е изведен на пиедестал. Едва тогава ще има
гаранция, че тази визия ще
има успех.
Да, трябва да има добре
подредена визия, на базата на
всенародно допитване, проучване, съобразяване с регионалните различия и потребности, с демографските процеси,
с бъдещите намерения, но пак
казвам: целевата работа трябва да бъде насочена към човешкия фактор, защото той ще
реализира тази визия. Не може
хора, които не могат да се подпишат, които нямат трудови навици, на които начинът им на
мислене и на действие е
свързан с лентяйството и с готованщината, да очакваш да
направят красива държава.
Това не може да се случи.
Красива, хубава държава става от отговорни, трудолюбиви
и почтени в отношенията си
хора и институции.
 Във Визията специално
място е отделено на потрудните, по-бедните и пообезлюдените региони. Посочен е Странджа-Сакар, посочена е и Северозападна
България. Дадени са приоритетни програми за развитие
на тези региони: като укрепване на местната икономика, нови инвестиции, селското стопанство, туризма. Кое
е най-важното, което трябва да се направи, за да се
подобри тяхното развитие?
- Всичко, което се поставя
като проблематика, е правилно. Неприятното е, че демографският срив е в режим на
торнадо и е помел цели населени места.
Процесът на обезлюдяване
не е отсега, сега само се е
ускорил и задълбочил. В някои
протоколи, които намерих тук
още отпреди 9 септември 1944
г., а и след това, с особена
тревога се споделя, че започва постепенно намаляване на
прираста на населението. Ще
върна лентата назад, за да
кажа, че през годините, когато
се е дискутирал въпросът за
изграждането на електрокарния завод в Лом, първият вариант е бил той да се изгради на
територията на землището на
Медковец. Тогавашните управници, притеснени, че този за-

ВЕНЦИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ КУТКУДЕЙСКИ е роден на 5 декември 1954 г. в село Медковец, област Монтана. Средното си
образование завършва в ЕСПУ “Поп Андрей” в родното си
село. В периода от 1972 до 1974 г. отбива военна си
служба във Военно поделение - с. Граф Игнатиево, Пловдивско. От 1974 до 1979 г. е редовен студент във ВИММЕСС - гр. Русе, където придобива квалификация машинен
инженер. От 1979 до 1991 г. работи в селското стопанство последователно като инженер по експлоатация на
селскостопанската техника, главен инженер на АПК,
заместник-председател на АПК по техническата част,
председател на ТКЗС “Гигант” - с. Медковец. От 1991 г.и
до днес е кмет на община Медковец, седми пореден мандат. От 1986 до 1989 г. придобива втора специалност
управление на националното стопанство - степен магистър - в АДНСУ, София. Водещи в неговата работа са
социалната чувствителност, солидарността, активната
жизнена позиция към всичко, което ни заобикаля, и непрекъснатият стремеж да сме по-добри и по-успешни от
другите във всичко. Семеен, с две дъщери.
вод може да погълне много
активна работна сила и да я
изведе от земеделието, не са
дали съгласие, защото ще остане земеделието без работна
ръка. Така електрокарният завод бил построен в Лом. Сега
положението е катастрофално,
няма какво да се заблуждаваме. И мерки от рода на създаване на структури в областта
на малкия и средния бизнес
едва ли са нещото, което ще
доведе до бърз оздравителен
процес.
За съжаление, вече има и
много малко инициативни хора.
Изпитвам огромно затруднение, когато трябва да избера
от списъка на безработните
хора за общи работници, без
определена квалификация,
защото имат лоши трудови
навици.‘Такава е истината. И
затова казвам, че трябва да
започнем от процеса на
превъзпитание, на мотивация,
на ограмотяване, за да могат
да заработят и тези инициативи, които са прекрасни - туризъм, малки преработвателни предприятия, или нещо,
което излиза извън стереотипа на сегашната структура в
земеделското производство малка зеленчукова градина,
малка овощна градина, малка
животновъдна ферма, редки
видове животни или растения.
Какво сега можем да предложим на пазара? Знаете ли, че
в Монтанския регион няма
фабрика или цех за преработка на зеленчукова продукция?
 Вие сте земеделски
регион. Освен традиционните земеделски култури - пшеница, ечемик, царевица, какво
друго се произвежда?
- Тук е бил рогът на изобилието на зеленчуците. Сега
фабриките “Бели Мел” в Боровци, тези в Лом и Огоста са ру-

ини, а е имало целогодишно
производство за необятния руски пазар. И тези хора, малкото
останали да произвеждат, имат
сериозен проблем с реализацията на продукцията.
Сега в с. Расово находчив
земеделски производител стартира инициатива за изграждане
на линия за производство на
пелети от високобелтъчни култури. Вече са в етап на доставка
на оборудването. От люцерна,
грах, соя се произвеждат малки
гранули, които се използват във
фуражната промишленост и за
изхранване на животните в личните стопанства. Това е много
добре, но той може да открие не
повече от 7-8 работни места и
ефектът по отношение на заетостта няма да бъде така осезаем. Има и ферми за животни,
които работят само за да оцеляват. В Расово даже председате-
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лят на общинския съвет, млад
човек, има кравеферма с 80
животни, в с. Пишурка - също,
в Медковец и Сливовик също
има ферми с по 100-ина крави.
Но това като бройка е далеч
под онова, което сме имали,
защото от тази община в миналото са излизали по 35 т
мляко всеки ден, а сега - по 78 т, т.е. 6-7 пъти производството на мляко е надолу. Да не
говорим за овцевъдството, което е направо бледа сянка.
Само в Медковец имаше 14
хил. овце, а сега не можеш да
събереш три стада с 500-600
овце. Трагедия. Това е тежък
труд, който няма вече кой да
го работи.
 Каква е безработицата в общината?
- 27-28%, някой път пада и
до по-малко, но процентът е
висок, защото има много хора,
които са излезли в чужбина - в
Испания, Италия, Чехия. А ние
тук като общество се борим да
намалим безработицата. Е, как
ще стане? Лошото е, че има
една категория безработни,
които търсят работа с вътрешната нагласа дано не намерят.
Само и само да попаднат в
списъка на ония, които подлежат на социално подпомагане.
И когато един човек се задоволява с нищото, ти не можеш
да го мотивираш да прави
нещо. За него е важно да има
днес пари за кафенце, за цигари, детето може да е голо,
босо, няма да ходи на училище... Ако намери някъде да
дават и безплатна храна, абсолютна абдикация. Това ни е
присъдата. А работа има, стига
да има инициативни хора. Има
примерно достатъчно земя, тук
условията са такива, че могат
всякакви дейности да се развиват - и зеленчукопроизводство, да се отглеждат ягоди,
малини, къпини, и лозя, и какво ли не, стига да си инициативен. Човекът, който отглежда
250-300 овце в Сливовик, заедно със семейството си,
извънземен ли е? Той ми казва: “Трудно ми е, но знам, че
поне правя нещо. Да отида в
София и да се затворя в апартамент, какво ще правя. Тук
осмислям живота си, хубаво ми
е, приятно ми е.” Даже е започнал и сирене да прави. Има
възможности, когато човек
иска да прави нещо. Да, има
трудности. И тази Визия е за

Училището

това, за да можем да ги изчистим, с бъдещите си управленски решения, да дадем тласък
на тези хора, да им дадем самочувствие, че това, което правят, ще има обществено признание. Но не и да ги спъваме,
не да ги съсипваме с тежки
документи и процедури. А който не иска да работи, да не
работи.
Но вина имаме и ние като
общество, защото сега безработните чакат да получат някакви 40-50 лв. социална помощ, детските, защото е направил повече дечица, и така се
чувства много добре. В същото
време създава една тежест,
която като сумарна величина
се пренася върху снагата на
обществото. И твоят доход няма
да бъде достатъчно висок, защото трябва да се даде и на
тези кияци, които непрекъснато лентяйстват. Обаче политическата ни класа флиртува с
тях, защото ги използва като
електорална подкрепа. Като
дойдат избори, им даде по 20
лв., увеличи бройката за програмата за временна заетост и
те гласуват за тях. Това е цялата работа. То е толкова съшито
с бели конци, че... И кой печели от тази работа? Печели
политическата класа, защото
удължава времето си на присъствие във властта, за да може
да ни оскубе и да не остане
перце върху нас. Държавата се

‘

управлява по един порочен,
неработещ модел, който е вреден за България.
 Какво ново сте заложили в социалната програма на
общината?
- Ползваме всички възможности, които предлага Министерството на труда и социалната политика, както и различни инициативи, свързани с програмите за личен асистент,
домашен помощник и пр. Имаме реализирани няколко проекта съвместно с МТСП. На
тази база изградихме общинско предприятие за благоустрояване и озеленяване с наемане на работници и след
изтичане на срока. Имаме домашен помощник, личен асистент, от много години осигуряваме за около 100 човека безплатен топъл обяд, имаме домашен социален патронаж,
който действа към общината,
стол, транспортни средства, с
които разкарваме храната до
всички потребители, включително хляб по заявка. По тази
програма доставихме и специализиран автомобил с платформа за превоз на хора с
увреждания до болница, до
други институции.
 Как е осигурена здравната помощ за хората от
общината?
- Имаме общопрактикуващи лекари. Имахме и поликлиника, но след реформата тя

матологичен кабинет, нов
стол купихме, идва едно момиче от Лом.
Проблеми има, но те са
проблеми на системата. Но
искам да кажа, че присъствието на квалифицирани медицински кадри тук, на място, доближава здравната услуга до хората, когато възникне нужда.
Друг е въпросът, че народът е
болен от стрес, от нездравословен начин на живот. Това
не е нещо, което можем да го
избегнем. Но на фона на други
села, където няма лекари и
аптеки, сме в много прилично
състояние.
 Догодина предстоят
местни избори и избори за
евродепутати. И двата вота
са важни за левицата. Каква
е лявата алтернатива?
- Драстичната промяна,
която настъпи в присъствието
на наши кадри в местната
власт, се дължи на манипулациите на ГЕРБ, на силния платежен процес, на корпоративния и манипулиран вот. От всяка позиция е въздействано
това да се случва. Трудно ще
го променим, ако не се преборим с покупко-продажбата на
гласове - това е първото нещо.

Другото важно нещо, което
трябва да се направи, е внимателен и прецизен подбор на
кандидатите. Трябват силни
кадри, харизматични хора,
разпознаваеми и вдъхващи
доверие, а не в последния
момент палиативни решения.
Трябва по-рано да се действа.
Това не е притеснително. Искаме да изкараме чист човек,
който да работи за кауза. Ако
оставим хората на спокойствие
да правят избор, без да им
налагаме други решения, тогава ще има реален избор, и
той ще бъде и по-честен. Тогава хората ще изберат този, на
когото имат доверие. А сега
нещата са под натиск. Изборът,
който прави подкупеното ромско население, е в интерес на
тези, които дават пари.
И всичко това е свързано с
визията, за която говорихме.
Трябва да се променяме, да
направим ревизия на поведението си. Трябва да имаме силата да кажем: “Аз тук сгреших!” Защото никой не е безгрешен!
Без вярата, без еуфорията,
без стремежа към онова, което всички ни обединява и което искаме, няма да успеем.

Óêðåïâàíåòî íà äúðæàâíîñòòà
è áëàãîñúñòîÿíèåòî íà õîðàòà
ñà íàé-âàæíèòå ïðèîðèòåòè
âúâ “Âèçèÿ çà Áúëãàðèÿ”

Паметникът на загиналите във войните медковчани

вече не съществува. Има стоматологични кабинети, имаме
и аптека. Ние сме едно от
малкото населени места, което има собствена аптека на
наша територия. В Расово има
аптечен пункт, лекарят там го
е лицензирал. Това е гаранция, че няма да се ходи в Лом,
в Монтана и др. за лекарствени средства. Тук имаше и спешен център преди години, ама
след здравната реформа го
ликвидираха. Имаме късмет,
защото тук живеят лекари, които са местни хора и са на
денонощно разположение,
винаги реагират. Имаме зъболекарка с местен произход,
която идва да работи в петък,
събота и неделя, направили
сме й стоматологичен кабинет.
В Расово направихме пълна
рехабилитация на стария сто-

Фонтанът
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ОТДАВНА НЕ БЯХ ХОДИЛА
КЪМ СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ЕДНАТА МИ
БАБА Е ОТ ТОЗИ КРАЙ... ОЧАРОВАНА ОСТАНАХ ОТ СЕЛАТА,
КОИТО ПОСЕТИХМЕ - МЕДКОВЕЦ
И СЛИВОВИК, НА ОКОЛО 30 КМ.
ОТ МОНТАНА. МАЛКИ, ЧИСТИ И
СПРЕТНАТИ. НЕ ЗНАЕХ, ЧЕ ТОЧНО ТУК - НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ
ПРЕДБАЛКАНА И ДУНАВСКАТА
РАВНИНА, СЕ Е ЗАРОДИЛА
НЯКОГА ДУХОВАТА МУЗИКА,
ПРОСЛАВИЛА НЕ САМО СЕВЕРОЗАПАДА, НО И ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ.
Оркестърът преди и сега

СЛИВОВИК - ЯДРОТО
НА ДУХОВАТА МУЗИКА
МЕСТНИТЕ НЕ СЕ ОПЛАКВАТ, А ПАЗЯТ ЖИВИ ТРАДИЦИИТЕ СИ

Надежда
УШЕВА

И

Имам късмета да се срещна с Крум
Младенов - художествен ръководител на
духова формация “Меденяци брас бенд”,
който неуморимо продължава да
поддържа жив пламъка на духовото
изкуство. Той разказа пред ДУМА за
историята, традициите и бъдещето на
оркестъра, който ръководи на доброволни начала. Музиканти има, но трудно се
намират за формацията. В момента тя е
от 7-8 души, които свирят и пеят по празници, събори и сватби. “Участия не ни
липсват, почти всеки уикенд забавляваме хората, явяваме се и на прегледи за
художествена самодейност към нашето
читалище,” споделя Крум Младенов,
който не е професионален музикант, а
земеделски производител, а през свободното си време е овчар, както го заварва и екипът ни. Буквално го върнахме от пасищата, добре че имаше кой да
го замести. Той разказва, че 7-8 души е
минималното ядро за една камерна
духова формация.
“Не сме професионален състав, който да разчита на хонорари, просто свирим от сърце, за да радваме хората”, с
усмивка казва Младенов, който е родом
от Сливовик. Той признава, че духовата
музика му е в душата, повече от хоби
дори, нещо като “болестно състояние” и
от нея не може да се откаже. “Израснал
съм със старите музиканти на село, от

които съм се учил и после сам надграждал майсторлък. Самоук музикант съм,
от малък свиря на сватби и селски тържества, по ресторанти в Монтана...”, разказва Крум, който, както сам признава,
се опитва през последните години да
възстанови остатъците от старата сливовишка селска музика. За целта сам, със
собствени сили, събира медни духови
инструменти - и стари, и нови, когато
може купува. Най-важното, намерил е
автентичния оригинален тъпан на сливовишката духова музика, който е на
около 70 години и се помещава в момента в дома му. “Той е действащ. Един
ден ще го преместим в читалището, ще
стане паметник”, твърди Младенов. Привлича и млади момчета към оркестъра,
които впоследствие се учат да
поддържат традициите.
“Ето моят син - беше студент в чужбина и се завърна, сега го уча да свири.
Искам и други младежи да приобщя към
тази идея, за да има приемственост и
духовата музика да пребъде. Насила не
става тази работа, трябва да ти е заложено и генетично, или го има в сърцето,
или го няма”, убеден е музикантът.
Тук е коренът. Основното ядро на
духовата музика остава в Сливовик,
потвърждава и кметицата на селото
Анжела Георгиева, която гостоприемно
ме посреща в кабинета си по обед. И до
днес община Медковец, намираща се
на 5 км оттук, и цялата околия използва
оркестъра на Сливовик, добавя
развълнувано Георгиева, защото и тя
дълбоко е закърмена с духовата музика.
Помага с радост на оркестъра, с каквото
може, за да вървят нещата напред. “Ние
не се предаваме, може да е трудно, но
се справяме с живота на село. Хората
тук са издръжливи и не се оплакват”,
обяснява Георгиева, която управлява
Сливовик вече трети мандат, избрана от

Кметицата на Сливовик
Анжела Георгиева

Площадът на селото

листата на БСП. Живее в селото и работи тук цял живот. “Да си кмет на Сливовик е преди всичко отговорна работа.
Това е цяло село, за което трябва да се
грижа”, казва кметицата. По настоящ
адрес са записани 454 човека, а по
постоянен тук живеят 316. Местните се
занимават основно със земеделие, земята се обработва от наши и чужди
земеделци, и от животновъдство също.
Има 4 ферми, от които 3 са с крави (280
в селото), другата - с овце и кози, около
180 овце и 30 кози. Тук работят и млади
земеделци, има и още по-млади животновъди, което само по себе си е радостен факт. Не е чудно, защото Сливовик
е живописно и поддържано населено
място, особено през есента, когато природата се е разкрасила с оранжевожълтите си одежди. Жителите са доволни от новия площад на селото и черквата, която е в добро състояние след ремонт. Вече си имат и беседка в местността Смарделия геран, където е
възстановена чешмата. Тукашните ре-

Снимки АВТОРКАТА

довно посещават библиотеката и читалището, където задружно празнуват
всички празници. В момента тече процедура за втория етап за подмяна на
водопроводната мрежа на стойност за 2
млн. лв., финансирано от МРРБ. Предстои да се възстанови и дерето на язовирната стена за около 500 хил. лв.,
отпуснати от междуведомствената комисия по постановление на МС. Ще имаме
и нов път до Монтана, уточни кметицата.
Най-големият проблем обаче си остава малкото хора. Възрастните умират,
а бебета рядко се раждат, както е на
повечето места у нас. Хората, които
останаха без работа, заминаха по
държавите, но започнаха да се връщат,
купуват си къщи..., разказва Георгиева.
С тъга разбирам, че най-възрастният
жител на Сливовик Кръстьо Наков е
починал тази година, малко преди да
му направят 100-годишния юбилей...
Тия дни предстои ново оживление
за местните - събора в Медковец, който
ще посрещне гости от различни краища на страната. Основна задача за
доброто настроение на присъстващите
ще има отново оркестърът на Крум
Младенов, който твърди, че хората не
спират да се веселят напук на всички
тревоги и грижи.
Общо взето, и навремето е било така
- с музика по-лесно се живее и оцелява,
когато дойдат тежки дни. Музикантите
са били селски хора, трактористи в
ТКЗС, само един или двама от оркестъра са имали професионално образование, но за сметка на това всички са
познавали нотите! Като местната звезда
е Махмуд Солдаков, за когото още се
разказват легенди. Той е бил майстор от
първата музика в селото - самоук циганин, абсолютно неграмотен, но знаел
нотите перфектно.
Защо духовата музика толкова
дълбоко е вкоренена в Северозападна
България - и аз не знам, може да се
дължи на Дико Илиев, който е световнопризнат композитор от този край. Духовите оркестри са военни, създадени
в армията. Военните музиканти са се
опитвали да поддържат настроението
и бодрия дух по време на военни действия и учения. В другите краища има
друго традиционно звучене на музиката. А в Северозападния регион има
влияние и от сръбската, и от румънската музика - медно-духовите инструменти са много разпространени и в двете
страни. Според мен това е причината и
оттук идва тази духова култура, размишлява Крум Младенов.
И тя ще пребъде, докато има хора
като него, които пазят живи корените на
традициите си и ги предават на следващите поколения. Истината е, както е
написал Йордан Радичков, че “духова
музика има, откакто свет светува, и нея
никой не може да я закрие. Ако може да
се закрие държава, то и духовата музика тогава може да се закрие...”

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Датата
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1424 - УМИРА ЯН ЖИЖКА, ХУСАРСКИ
ПРЕДВОДИТЕЛ (Р. 1360 Г.). Последовател на Ян
Хус. Записи от 1378 г. споменават за него, като намекват,
че ако името му означава “с
едно око”, то тогава историците са прави, че загубата му
е резултат от детска борба.
Смятан за един от най-големите военни лидери и иноватори на всички времена, както и един от малкото командири в историята, които никога не са губили и една битка.

ЕВГЕНИ
ГАВРИЛОВ
Миналата седмица от
календара незабелязано си замина датата 4 октомври. На нея през далечната 1974 г. тогавашният партиен и държавен ръководител Тодор
Живков е направил

Пирамидомагистрали
първата копка на автомагистрала “Хемус”. 44
години по-късно пътното
съоръжение е доникъде.
Сега новият Тато обещава цялостното трасе от
София до Варна да бъде
готово до 2024 г. Както
съм обещал на хората от
Тетевен, Севлиево, Габрово, Велико Търново,
Търговище и Варна, магистрала “Хемус” ще е готова до 2024 г., каза за
пореден път премиерът
слънце през лятото, инспектирайки участъка
Ябланица - Боаза. Както
е тръгнало, през 2024 г.

може да сме свидетели
на двоен юбилей - половин век от старта на магистрала “Хемус” и 15 г.
власт на Бойко. По-вероятно е обаче и двата
повода да се провалят.
“Хемус” е бавна и постоянно задръстена. Да
не говорим, че от Жерково до Ботевград трябва да бъде изрината и
направена изцяло наново. От миналия август досега видим напредък
няма. Още тогава бяха
факт договорите за изграждане на участъците от Ябланица до Боа-

за и от Буховци до Белокопитово. Нови поръчки не са обявявани, не е
представен и окончателният вариант на преработения проект за
трасето между Боаза и
разклона между Ловеч
и Плевен. Оттам до
Велико Търново се чака технически проект.
Между старата столица
и Търговище пък няма
данни въобще нещо да
се подготвя. Дори поръчките за отсечките до
Велико Търново да
бъдат обявени до края
на тази година, както

обещаваше някогашният
министър Николай Нанков, едва ли строителството ще започне преди
2021 г. Практиката доказа, че подобни търгове
се точат поне година и
половина. И то, ако не
бъдат междувременно
прекратени, или обжалвани, както неведнъж се
е случвало. Историята
пък твърди, че египетските пирамиди са били
вдигани за 20 години.
Значи, древните строители биха построили за
половин век две магистрали и половина.

Дотук с морала
ИНА
МИХАЙЛОВА
Когато излезе новината, че Николай Нанков
е подал оставка като народен представител, си
казах: Е, в повече му дойде на човека трагедията
с катастрофиралия автобус край Своге, в резултат на която 20 души загинаха.
Не би! И този път
моралът се оказа твърде

условно понятие за властта. Нанков подава сега
оставка не защото е решил да се оттегли от
политиката, а защото отново ще става... зам.-министър в МРРБ.
Дотук с морала.
Дотук с политическата отговорност.
Прекалената сърцераздирателност има граници. Още по-тънки са те
при ГЕРБ и по отношение на политическата отговорност. Такава никога
не е съществувала. Моралът и политическата отговорност са временно
състояние - за сцената и
публиката. Когато представлението свърши и завесата падне, актьорите
свалят театралните маски.

Какво от това, че новата роля е в миманса?
Отдавна за ГЕРБ е ясно,
че Лидерът не е този,
който е, а Цветанов. Така
и Нанков ще бъде Онзи,
който ще разпределя,
предоставя, урежда. Новият министър на регионалното развитие Петя
Аврамова още от първия
миг каза, че ще има нужда от уменията и съветите на Нанков. Вчера и
Цветан Цветанов горещо
увери публиката в професионалните умения на
бившия регионален министър. Ами да! МРРБ
управлява пътища, държавни имоти, тол система и ВиК. Проекти за
милиарди, не са шега. Не
са и за изпускане.

Това е политиката на
ГЕРБ. Като храни - храни, като реже - реже.
Захрани ли веднъж верен човек, храни докрай.
“Героите” от Своге
лека-полека получават
реабилитация. Бившият
министър на транспорта
Ивайло Московски ще
отиде в Черноморската
банка за търговия и развитие, а Николай Нанков
- отново в МРРБ. Главният секретар на МВР по
онова време вече е министър. Сигурно и на бившия министър на вътрешните работи ще намерят
подобаващ пост. Ако все
още е част от веригата.
Такъв им е моралът. Толкова е и политическата
им отговорност.

Безнадеждно
МАРИН
МИЛАШКИ
Убийството на Виктория Маринова до голяма
степен се разплете. Излезе това, което реално
се и очакваше - някакъв
психопат, избрал жертвата си случайно, която попаднала на неподходящото място и време. Обаче вината тук не е само

на Северин. Тя е резултат от своеволията на
всички роми. Това не е
първият подобен случай,
голяма част от този етнос се смята за безнаказана. Който не вярва, да
иде в някой средно голям град или пък по селата и ще разбере. Там
обирите, побоите над самотни пенсионери са всекидневие. В гетата пък
никой не знае какво се
случва, но само може да
се отбележи, че част от
труженичките на пътя идват именно оттам, както и
много от наркодилърите.
В случая вината е на
системата, на политиците, които закрилят безоб-

разията на цигани, особено преди избори. Тогава най-големият контролиран вот идва от
ромските махали. Срещу
обещанията за закрила
на беззаконията им. А
това означава, че зверствата ще продължават,
защото в днешно време
циганите са предимно
консуматори. Преди работеха, учеха, ходеха в
казарма, а сега само
правят деца и ползват
социални помощи, инвалидни пенсии и др.
Махалата в Русе е
знаела още в неделя, че
Красимиров е извършителят, и мнозина са му
давали съвети как да

избяга. Това показва, че
да изнасилиш и убиеш е
нормално за тези хора.
Но полицията къде е?
Спи ли? Къде са резултатите от Програмата
2020 за присъединяване
на ромите с пари на ЕС
и ръководител Цв. Цв.?
Докато няма нормална съдебна система и
социални служби на място, управляващите да не
се изненадват от подобни убийства. Живеем в
безнадеждна държава и
унищожаването на българите продължава с всичка сила. Случаят с Маринова е просто поредният,
от което някои даже си
извлякоха дивиденти.

1873 - ФОРМИРАН Е СЪЮЗ НА ТРИМАТА
ИМПЕРАТОРИ. Създаден е между Русия, Австро-Унгария и Германия. На 11 октомври 1881 г.
е подписано
основното споразумение
между трите
държави, с което се урежда
поведението им
като
велики
сили в Европа
за период от три години. Общо са парафирани
три споразумения, а съюзът е действащ в периода 1873-1885 г., когато отношенията между
трите империи се обтягат. Съюзът престава де
факто да действа през 1887 г.
1889 - УМИРА ДЖЕЙМС ДЖАУЛ, АНГЛИЙСКИ ФИЗИК (Р. 1818 Г.). Установява, че няколко различни вида енергия (механична, електрическа, топлинна)
могат да бъдат преобразувани
една в друга, като по този начин
създава предпоставки за формулиране на Закона за запазване
на енергията. През 1840 г. Джаул открива връзката между електрическия ток, протичащ през
резистор, и отделяната топлина (Закон на Джаул), а по-късно, независимо от Юлиус Роберт
фон Майер, открива връзката на топлината с
механичната работа. На Джеймс Джаул е наречена единицата за работа в Международната
система на мерни единици.
1920 - РАЖДА СЕ НИКОЛАЙ ИРИБАДЖАКОВ, ФИЛОСОФ, АКАДЕМИК (УМИРА 2008 Г.).
Дългогодишен преподавател по философия.
Научен сътрудник в Института по
философия и завеждащ секция
“История на социологията” в Института по социология на БАН.
Научните му интереси са в областта на историята, философията, социологията, марксистката
философия, критиката на буржоазната философия.
1928 - РАЖДА СЕ ЙОРДАН МАТЕВ, НАРОДЕН АРТИСТ (УМИРА 1968 Г.). Завършил актьорско майсторство във ВИТИЗ
“Кръстьо Сарафов”. Работил в Народния театър “Иван Вазов”. Найизвестните ленти с негово участие
са “Прокурорът”, “Бягаща по вълните”, “Мъже”, “13 дни”, “Непримиримите”, “Тютюн”, “Краят на пътя”,
“Снаха”, “Утро над Родината”. Удостоен с орден “Кирил и Методий” - втора степен.
1986 - СРЕЩА НА ВЪРХА В РЕЙКЯВИК
МЕЖДУ РОНАЛД РЕЙГЪН И МИХАИЛ ГОРБАЧОВ. Президентът на САЩ и съветският лидер
сключват
споразумение да се
съкратят
наполовина стратегическите
оръжия със
среден обсег на действие и да се изработи план за намаляване броя на ядрените глави. Постигнато е и
споразумение за спазването на човешките права. Срещата на върха поставя основите на последвалите договори за съкращаване на въоръженията - Договор за ядрените сили със среден
обсег (1987) и СТАРТ (Договор за намаляване
на стратегическите оръжия, 1991).
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Рекорден БВП
на беднотията
и неравенството
Брутният вътрешен продукт за 2017 г. надхвърли 100 млрд.
лева, но не смъкна нивата на сиромашията и лишенията

Юри МИХАЛКОВ

Соросоидният икономист Георги Ангелов се
похвали в “24 часа” как
улучил с прогнозата за
растежа на брутния ни
вътрешен продукт за
2017 г. Преди година
мисълта му уцелила
десeтката с предвиждането, че БВП ще стигне
рекордните 100 мрлд.
лева и ето, че тези дни
НСИ потвърдило точните му сметки - БВП за
миналата година станал
дори 101 милиарда. А
това било три пъти повече от близо 22-та милиарда БВП на страната
през 1989 г.
Не поставяме под
съмнение нито прозорливостта на старшия
икономист от Института
“Отворено общество”,
нито желанието му за
себеизтъкване,
нито
числото, потвърдено от
националната статистика. Съмнявам се обаче,
че това е повод било за
самохвалба, било мерило за цъфтежа на икономиката и обществото ни.
От обща култура знаем, че БВП е отчетената
обща стойност на произведените стоки и извършените услуги у нас в
случая за 2017 година
(без неотчитаемата сива
икономика). Тези 101
млрд. включват следователно и цените на произведените стоки и предоставените услуги у
нас. Тези пък цени калкулират и такива разходи като заплатите. А те,
както знаем, са най-ниските в ЕС. Българите
сме с най-ниската покупателна способност в
ЕС, с най-нисък стандарт
на живот и твърдо сме
се закотвили на дъното
на общността. Ето, от
проведената наскоро
кръгла маса “Неравенство и бедност в България”
стана ясно, че за същата тази 2017 г. над 1,7
млн. български граждани живеят с месечен
доход до 600 лв. при
таван за издръжка от
585 лв. Около 400 000
българи живеят със
средни доходи между
1000 и 2000 лв. месеч-

но, което по нашите разбирания ги определя
като средна класа, но в
същото време тези доходи не им осигуряват
икономическата сигурност, която е характерна за тази класа. Други
около 400 000 българи
работят, но са бедни.
Така че този 100-милиарден БВП няма как да
е подобрил дереджето
на българина, напротив,
в условията на нашия
дивашки капитализъм и
безогледен неолиберализъм може да смятаме,
че дори е утежнил поло-

той става за много поразвити държави, в които хората с по-ниски
доходи няма да го усетят така болезнено. И
не им се стоварва така
пагубно, както у нас. За
сиромашка България
този данък е като да
обречеш 3-членно семейство да си купува
хляб веднаж на 3-4,
вместо всеки ден. Плоският данък може и да
има принос за производството на повече
стоки и услуги или за
по-високата им стойност, но той има и зна-

добра работа?
Познавачи твърдят, че
спекулата в производството на хляба достига 50
процента. До такива нива
стига грабежът за найнасъщната стока на
българина (пък и на всяко друго общество). А
каква ли тогава е спекулата в другите стоки къде повече, къде помалко насъщни. Може да
предположим, че при
първата група тя също е
по-значителна. И защо ли
невидимата ръка на пазара не се справя със
спекулата? И след като

чителен принос почти
четвърт от населението ни да крета в мизерия и почти всеки трети, ако не и втори, пенсионер да си брои стотинките за по-евтино
лекарство.
Понеже развилнелият се нашенски неолиберализъм превърна
здравеопазването в услуга, то също има заслуга в генерирането на
по-висок БВП. Само че
смъртността у нас, включително преждевременната, остава най-висока
в ЕС. А тъкмо тя е една
от трите причини за стоварилия ни се демографски крах. Да, здравният
сектор може да отчита
по-скъпи услуги, по-високи приходи от продажби или далавери с
лекарства, по-високи заплати на лекарите и пр.
Дали тези рекордни 101
милиарда наистина не
са БВП на рекордната
ни смъртност, а оттук и
БВП на националната
заплаха? Един по-нисък
БВП, но и по-ниска
смъртност в държавата
няма ли да свърши по-

имаме рекордна стойност
на стоки и услуги за
2017-а, тези 101 млрд.
лева не са ли БВП и на
грабежа? Или пък рекорд по спринт на място?
В същото време при
онзи направо “сиромашки” БВП от 89-та нямаше
нито такава мизерия
(само 6% бедни), нито
данъци на зловещото
социално разслоение,
нито висока смъртност,
камо ли и спекула.
Всяка година Харвардският университет
раздава награди за найбезумните научни разработки - нещо като антинобел. През 2014 г.
антинобелът по икономика получи тогавашното правителство на Италия за идеята в официалните бюджетни отчети да се включат приходите от проституция,
продажба на наркотици
и контрабанда. Та, улучената прогноза на
старшия икономист също
наподобява антинобел да предвидиш и похвалиш рекорден БВП, който обаче е скалъпен от
масовата беднотия.

Снимка Емилия КОСТАДИНОВА

жението му. Тези 101
млрд. не са ли БВП на
лишенията и социалното неравенство?
Увеличеният БВП
няма как да не се
дължи и на данъчната
ни система, а тя работи
за шепата български
свръхбогаташи или силно имотни лица. Прословутият плосък данък
много е хвален, защото
повишил събираемостта. Да, ама както е повишил събираемостта,
така и пенсиите остават
ниски и за немалко
възрастни хора те остават под жизнения минимум. Както е повишена
събираемостта, така и
няма достатъчно пари
за различни категории
нуждаещи се, за подпомагане на младите семейства или за по-високи майчински, за да
притъпим поне демографския ни колапс.
Нито пък да се подобри
положението на окаяните 23% българи, които се гърчат под прага
на бедността. Този
данък може и да е вдигнал събираемостта, но

Точката над И-то

Белият Костов
Костов ии
Белият
обръснатият
обръснатият
Борисов
Борисов
Иво АТАНАСОВ
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¬ÒË˜ÍË ÒÏÂ ‚ËÊ‰‡ÎË ¡ÓÈÍÓ
¡ÓËÒÓ‚ ÌÂ·˙ÒÌ‡Ú. ÕÓ ÍÓÎˆËÌ‡
Ò‡ Á˙‚‡ÎË »‚‡Ì ÓÒÚÓ‚ ·ˇÎ? Õ‡
ÏÂÌ ÏË ÒÂ ÒÎÛ˜Ë ‚Â‰Ì˙Ê. ¡Â¯Â
16 Ï‡Ú 2001 „. œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌËˇÚ ÍÓÌÚÓÎ ·Â¯Â ÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú Á‡‡‰Ë ÁÎÓÍÓ·Ì‡Ú‡ ‚ÂÒÚ, ˜Â ÚË„Ó‰Ë¯ÌËˇÚ œÂÔË, ÒËÌ Ì‡ Ú‡ÍÒËÏÂÚÓ‚
¯ÓÙ¸Ó, Â ÓÚ‚ÎÂ˜ÂÌ, Û‰Û¯ÂÌ Ë
ı‚˙ÎÂÌ ‚ ÂÁÂÓ ‚ ﬁÊÌËˇ Ô‡Í.
Õ‡Ó‰ÌÓÚÓ Ò˙·‡ÌËÂ ·Â ·ÎÓÍË‡ÌÓ ÓÚ ÒÚÓÚËˆË Ú‡ÍÒËÚ‡. œÂ‰
ˆÂÌÚ‡ÎÌËˇ ‚ıÓ‰ ÔÓÔÛÎˇÌË ÎËˆ‡
ÓÚ ÒËÌˇÚ‡ Ô‡ÚËˇ ÒÂ ÓÔËÚ‡ı‡ ‰‡ ÛÒÔÓÍÓˇÚ ÔÓÚÂÒÚË‡˘ËÚÂ, ÌÓ
·ˇı‡ ÔÓÒÂ˘Ì‡ÚË Ò ‚ËÍÓ‚Â ìÃ‡ÙËˇ!î, ìŒÒÚ‡‚Í‡!î Ë ì”·ËÈˆË!î,
Á‡ÏÂˇÌË Ò ·ÛÚËÎÍË Ë ÔËÌÛ‰ÂÌË ‰‡ ÒÂ ÒÍËˇÚ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡.
‡ÚÓ Á‡ÏÂÒÚÌËÍ-ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡Ì‡ „ÛÔ‡ ·ˇı
ËÁ‚ËÍ‡Ì ‚ Í‡·ËÌÂÚ‡ Ì‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ —ÓÍÓÎÓ‚. “‡Ï ‚Â˜Â ·ˇı‡
¡‡Í˙‰ÊËÂ‚, ≈Í‡ÚÂËÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡, ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡
ÏËÚËÌ„Û‚‡˘ËÚÂ. –‡Á·ÂÂÚÂ, Í‡Á‡ı‡ ÚÂ, ÌËÂ ÒÏÂ ÒË ÓÚ —ƒ—.
Œ·Ò‡Ê‰‡ıÏÂ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡, Á‡ ‰‡ Ò‚‡ÎËÏ ¡—œ, „Î‡ÒÛ‚‡ıÏÂ Á‡
‚‡Ò. œÓ‰ÍÂÔˇıÏÂ ‚Ë, ‚ˇ‚‡ıÏÂ ‚Ë, ÌÓ Ò ÚÓ‚‡ Û·ËÈÒÚ‚Ó
˜‡¯‡Ú‡ Ì‡ Ú˙ÔÂÌËÂÚÓ ÌË ÔÂÎˇ.
» ÚÓ„‡‚‡ ÔÓ„ÎÂ‰Ì‡ı Í‡Í ˘Â Â‡„Ë‡ ÔÂÏËÂ˙Ú ÓÒÚÓ‚. Õ‡
10 ˇÌÛ‡Ë 1997 „. ‡Á ·ˇı ‚ ˘ÛÏÛ‚‡ÌËˇ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ, ‡ ÚÓÈ ÓÚ‚˙Ì. —Â„‡ Ë ‰‚‡Ï‡Ú‡ ·ˇıÏÂ ‚ Í‡Ô‡Ì‡, ÌÓ Ì‡ ÌÂ„Ó ÒÂ Ô‡‰‡¯Â
ÚÂÊÍ‡Ú‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ ‰‡ Ì‡ÏÂË ËÁıÓ‰. ÃÛ„‡‚ËÌ‡Ú‡ ·Â ÂÏË„Ë‡Î‡ ÓÚ ÎËˆÂÚÓ ÏÛ, ËÁ„ÎÂÊ‰‡¯Â ·ÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÔÎ‡ÚÌÓ. ÕÂ Ò‡ÏÓ
Á‡˘ÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ ÓÚ‚˙Ì ÂÒÍ‡ÎË‡¯Â Ë ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ÏÓÊÂ¯Â ‰‡ Ì‡ıÎÛÂ. ¿ Ë Ú˙È Í‡ÚÓ ·ÓÎÂÁÌÂÌÓ ÓÒ˙ÁÌ‡‚‡¯Â, ˜Â Ô‡ÚËˇÚ‡
ÏÛ ‚Â˜Â Â Á‡„Û·ËÎ‡ ÒÓÎË‰Ì‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì‡È-Ú‚˙‰ËÚÂ ÒË ÔË‚˙ÊÂÌËˆË. ¬ ÓÌÂÁË „Ó‰ËÌË Ì‡ËÒÚËÌ‡ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂÍË Ú‡ÍÒË‰ÊËˇ ·Â
Á‡ÎÂÔËÎ ÒËÌ¸ÓÚÓ Î˙‚˜Â ‚ ÍÓÎ‡Ú‡ ÒË, Ò ÔÓ‚Ó‰ Ë ·ÂÁ ÔÓ‚Ó‰
ÔÓÍ‡Á‚‡¯Â ÔÓ ÛÎËˆËÚÂ ÁÌ‡Í‡ Ò ‰‚‡Ú‡ Ô˙ÒÚ‡. ÕÓ ‚ ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ
‰ÓË Ë Ì‡È-‚ÂÌËÚÂ ·ˇı‡ Ì‡ÒÚ˙ıÌ‡ÎË. Ã‡Í‡ Ë ·ˇÎ, ÓÒÚÓ‚ ËÏ
ËÁ„ÎÂÊ‰‡¯Â ˜ÂÂÌ. ‡Í‚ÓÚÓ Ë ‰‡ Í‡ÊÂ¯Â, ‚Â˜Â ÌÂ ÏÛ ‚ˇ‚‡ı‡.
”Ô‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ÁÌ‡Âı‡, ˜Â ÔÒËıË˜ÌÓ ·ÓÎÌ‡Ú‡ Ï‡ÈÍ‡ Ò‡Ï‡ Â
Û‰Û¯ËÎ‡ ‰ÂÚÂÚÓ ÒË, ÌÓ ÌˇÏ‡¯Â ÍÓÈ ‰‡ „Ë ˜ÛÂ. ƒÓ‚ÂËÂÚÓ Í˙Ï
‚Î‡ÒÚÚ‡ ·Â ÔÂÍ˙¯ÂÌÓ. » ÌÂ Á‡‡‰Ë ÌˇÍÓÈ ÓÚ ·ÂÁÒÔÓÌËÚÂ È
„ÂıÓ‚Â, ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Â ‰‡ ÒÂ ÒÔÓÏÂÌÂ Ò‡ÏÓ ·‡Ì‰ËÚÒÍ‡Ú‡ ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËˇ. ¿ Á‡ ÌÂÒ˙ÏÌÂÌÓ ÚÂÊ˙Í ËÌˆË‰ÂÌÚ, Á‡ ÍÓÈÚÓ Ó·‡˜Â Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ÌˇÏ‡¯Â Í‡Í ‰‡ ·˙‰Â ‚ËÌÂÌÓ. ƒ‚‡-ÚË ÏÂÒÂˆ‡ ÔÓÍ˙ÒÌÓ —ƒ— Á‡„Û·Ë ËÁ·ÓËÚÂ Ë ÌÂ Ò‡ÏÓ ÌËÍÓ„‡ ÔÓ‚Â˜Â ÌÂ ÒÂ
‚˙Ì‡ ‚˙‚ ‚Î‡ÒÚÚ‡, ÌÓ Ë ÌÂ Á‡Ô‡ÁË ˆÂÎÓÒÚÚ‡ ÒË. ¬ ÔÓÎËÚËÍ‡Ú‡
ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÌÂ ÔÓÒÚÓ Ï‡ÎÍÓÚÓ, ‡ ˜ÛÊ‰ÓÚÓ Í‡Ï˙˜Â Ó·˙˘‡ ÍÓÎ‡Ú‡.
œÓ‰Ó·ÂÌ Â ÒÎÛ˜‡ˇÚ Ë Ò ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚‡ÌÓÚÓ ÓÚ ËÁÌ‡ÒËÎ‚‡ÌÂ
·ÛÚ‡ÎÌÓ Û·ËÈÒÚ‚Ó ÔÓÒÂ‰ ·ˇÎ ‰ÂÌ Ì‡ ÛÒÂÌÒÍ‡Ú‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡
¬ËÍÚÓËˇ Ã‡ËÌÓ‚‡. Õ‡ ‚˜Â‡¯Ì‡Ú‡ ÔÂÒÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ, Ì‡
ÍÓˇÚÓ ·Â Ò˙Ó·˘ÂÌÓ, ˜Â Â Á‡‰˙Ê‡Ì ËÁ‚˙¯ËÚÂÎˇÚ, ÌÂ·˙ÒÌ‡ÚËˇÚ ÔÂÏËÂ ¡ÓËÒÓ‚ ËÁ„ÎÂÊ‰‡¯Â Í‡ÚÓ Ó·˙ÒÌ‡Ú. ‡ÚÓ ÎË¯ÂÌ
ÌÂ ÓÚ ÍÓÒÏËÚÂ ÔÓ ÎËˆÂÚÓ ÒË, ‡ ÓÚ ‡‚ÚÓËÚÂÚ‡ ÒË ÔÓ Ò‚ÂÚ‡. »
Í‡Í ËÌ‡˜Â, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ‚ÒË˜ÍË - ÓÚ ŒŒÕ ÔÂÁ ≈— ‰Ó ÔÓÒÓÎÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ —¿Ÿ ‚ —ÓÙËˇ, ÌÂ Ò‡ÏÓ Á‡ÍÎÂÈÏËı‡ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂÚÓ, ÌÓ Ë
ÔÓËÁÌÂÒÓı‡ ÚÂÊÍË ÓˆÂÌÍË Á‡ ÏÂ‰ËÈÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Û Ì‡Ò. ÓÂÚÓ
ÌÂ Â ÌÂ˘Ó ÌÂÓ·Ë˜‡ÈÌÓ - Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â ‚ ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌËÚÂ ÒÚ‡ÌË
Û·ËÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ ÒÂ ‚˙ÁÔËÂÏ‡ Í‡ÚÓ ÔÓÒÂ„‡ÚÂÎÒÚ‚Ó
‚˙ıÛ Ò‚Ó·Ó‰‡Ú‡ Ì‡ ÒÎÓ‚ÓÚÓ. “Ó‚‡ „Ó Òı‚‡˘‡Ú Ë Ì‡¯ËÚÂ ÛÔ‡‚ÌËˆË Ë ÌÂÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ı‚˙ÎËı‡ ‚ÒË˜ÍË ÛÒËÎËˇ ‰‡ ËÁ‰ËˇÚ
ÁÎÓ‰Âˇ. ƒÓÍ‡ÚÓ ÔÓ˙˜ËÚÂÎËÚÂ Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÔÓÍ‡ÁÌËˇ
‡ÁÒÚÂÎ Ì‡ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡ œÂÚ˙ ’ËÒÚÓ‚ Ë Ì‡ ÍÛÔ Ó˘Â ÁÌ‡ÍÓ‚Ë
Û·ËÈÒÚ‚‡ Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ ÓÒÚ‡‚‡Ú ÌÂ‡ÁÍËÚË. ƒ‡ ÌÂ „Ó‚ÓËÏ Á‡
ÎËÍ‚Ë‰Ë‡ÌÓÚÓ ÏÂÊ‰Û‚ÂÏÂÌÌÓ 17-„Ó‰Ë¯ÌÓ ÏÓÏ˜Â ÓÚ ÃÓÌÚ‡Ì‡, Á‡ ÍÓÂÚÓ ÌˇÏ‡ ÍÓÈ ‰ÓË ·‰ÂÌËÂ ‰‡ Ó„‡ÌËÁË‡.
¡ÓËÒÓ‚ Ó·‡˜Â ÒÂ „ÌÂ‚Ë Ì‡ ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ ‰Ó‚˜Â‡ ÏÛ Í‡Á‚‡ı‡: ì¡‡‚Ó, ¡ÓÈÍÓ!î » ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡‚‡, ˜Â ˘Â ËÌËˆËË‡ ‚
≈Õœ ÒÂËÓÁÂÌ ‡Á„Ó‚Ó ÔÓ ‚˙ÔÓÒ‡. ¬ ÎË˜ÂÌ ÔÎ‡Ì Â ‡Á·Ë‡ÂÏÓ - ÒÎÂ‰ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÛÒËÎËˇ ‰‡ ·˙‰Â ‚˙ÁÔËÂÏ‡Ì Í‡ÚÓ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËÍ ÓÚ ‚ËÒÓÍ‡ ÍÎ‡Ò‡, ËÁÎËÁ‡, ˜Â Â‰‚‡ ÎË ÌÂ ‚ÒË˜ÍÓ Â ·ËÎÓ
Ì‡Ô‡ÁÌÓ. ◊Â Ò‡ÏÓ Ò‡ ˜‡Í‡ÎË Ô˙‚Ëˇ ÔÓ‚Ó‰, Á‡ ‰‡ ÏÛ ‡ÁÍËˇÚ
ËÒÚËÌÒÍÓÚÓ ÒË ÏÌÂÌËÂ. –‡Á·Ë‡ÂÏÓ Â Ë ‚ ÔÓ-¯ËÓÍ ÔÎ‡Ì Ó·‡Á˙Ú Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË Ì‡ËÒÚËÌ‡ ·Â ‚ÎÓ¯ÂÌ ÓÚ ÔÎ˙ÔÌ‡ÎËÚÂ ÔÓ
Ò‚ÂÚ‡ ‚ÌÛ¯ÂÌËˇ, ˜Â ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÍ‡Ú‡ Â Û·ËÚ‡ Á‡‡‰Ë ÊÛÌ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ. ‡Á‚‡ÈÍË ‚ Ô‡‚ ÚÂÍÒÚ Ì‡ ÏÂ‰ËËÚÂ, ˜Â
Ò‡ ÌÂ ˜ÂÚ‚˙Ú‡Ú‡, ‡ Ô˙‚‡Ú‡ ‚Î‡ÒÚ, ÔÂÏËÂ˙Ú ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ „Ë
ÛÔÂÍ‚‡, ÔÓÌÂ ˜‡ÒÚ ÓÚ Úˇı, Á‡ Ó˜ÂÌˇÌÂÚÓ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ. ÕÓ Í‡Í‚Ó
‰‡ ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ ÓÚ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ Ï‡ÒÓ‚‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ
Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ ÔÓ·ÓÈÌË ‚ ËÏË‰Ê‡ Ë ‚ ËÌÚÂÂÒËÚÂ Ì‡ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡
ÌË Ò‡ Ì‡ÌÂÒÂÌË ÌÂ ÓÚ ÍÓ„Ó Ë ‰‡ Â, ‡ Ú˙ÍÏÓ ÓÚ ‚Î‡ÒÚÚ‡?! —ÎÂ‰
Í‡ÚÓ ·Â ÔÓ‚‡ÎÂÌ ¯‡ÌÒ˙Ú ·˙Î„‡Í‡ ‰‡ Ó„Î‡‚Ë ŒŒÕ, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ
ÒÂ ÓÚÍ‡Á‡ıÏÂ ‰‡ ·˙‰ÂÏ ÌÂÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ˜ÎÂÌ Ì‡ —˙‚ÂÚ‡ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÔÓ‚‡ÎËıÏÂ ÔÓÂÍÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ˘ˇı‡ ‰‡ ÌË „‡‡ÌÚË‡Ú ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ Ë Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Á‡ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ Ì‡ÔÂ‰... ‡ÍÚÓ ÒÂ
Í‡Á‚‡, Í‡Í‚ÓÚÓ ÔÓ‚ËÍ‡ÎÓ, ÚÓ‚‡ ÒÂ Ó·‡‰ËÎÓ.
¬ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒÛÏ‡ÚÓı‡ ËÏ‡ Ë ÌÂ˘Ó, Á‡ ÍÓÂÚÓ ¡ÓËÒÓ‚ Úˇ·‚‡
‰‡ Â ·Î‡„Ó‰‡ÂÌ - ˜Â ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÚÂ ÌÂ Ò‡ Â‰ËÌÌË Ë ÌÂ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÒÂ Ó„‡ÌËÁË‡Ú Í‡ÚÓ Ú‡ÍÒË‰ÊËËÚÂ. »Ì‡˜Â ÌˇÏ‡¯Â ‰‡ „Ó Í‡ÊÂ
ÎËˆÂÏÂÌÓ, ‡ ˘Â¯Â Ì‡ËÒÚËÌ‡ ‰‡ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚‡, ˜Â Ò‡ Ô˙‚‡ ‚Î‡ÒÚ.
‡ÍÚÓ ÚÓ‚‡ ËÁÔËÚ‡ Ì‡‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ „˙·‡ ÒË ÓÒÚÓ‚. Ã‡Í‡ Ë ‚
‰‚‡Ú‡ ÒÎÛ˜‡ˇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ‰Ó‚ÂËÂ Í˙Ï ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ‰‡ ÒÂ
ÔÂ˜ÛÔË ÌÂ ÓÚ ËÒÚËÌÒÍËÚÂ ËÏ „ÂıÓ‚Â, ‡ ÓÚ ËÌˆË‰ÂÌÚË, Á‡
ÍÓËÚÓ ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÌÓÒˇÚ ÔˇÍ‡ ‚ËÌ‡.
Други текстове от автора на www.ivoatanasov.info
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ХРИСТО КАЗАКОВ И КВАРТО
КВАРТЕТ ОТ БАХ ДО ДЖАЗ

Оркестърът за
народна музика на
БНР открива сезона
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КРАТКИ

Руско кино
показват в РКИЦ
Комплимент към зрителите
на “СинеЛибри 2018” е цикълът
от руски кинокласики, които ще
бъдат излъчени в Руския културно-информационен център с вход
свободен, научи ДУМА от организаторите на уникалния кинолитературен фестивал, който бе
открит вчера и ще продължи с
прожекции и съпътстващи събития до 24 октомври. Ценителите на руската култура ще могат да си припомнят филмовите
шедьоври “Дворянско гнездо” на
А. Кончаловски, “Жесток романс”
на Е. Рязанов и “Таборът отива
към небето” на Емил Лотяну.

Снимка БНР

Театрална група
„Метеор“
през октомври

МАЕСТРО ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЩЕ ПРЕДСТАВИ
С КОНЦЕРТ НОВИЯ ДВОЕН ДИСК НА СЪСТАВА

О

Оркестърът за народна музика на
БНР с диригент Димитър Христов открива новия сезон днес, 11 октомври,
от 19.30 ч. в Първо студио на Националното радио. Солисти са певиците
Русанка Комитова, Христина Анастасова и Сорина Богомилова и гъдуларят Борислав Гълъбов. На първия за
сезона концерт маестро Димитър
Христов ще представи и новия двоен
диск на Оркестъра за народна музика с изключителни аранжименти и
виртуозни изпълнения на 23 пиеси,
специално записани за изданието.
Оркестърът за народна музика на
БНР спечели тази година Наградата
на Столичната община за ярки постижения в областта на културата за
фолклорни сценични изкуства. Под
диригентството на Димитър Христов
съставът стана носител на “Златен
век” на Министерството на културата
за специален принос в областта на
българската култура, “Кристална
лира” на СБМТД и на голямата на-

града “Сирак Скитник”. Оркестърът за
народна музика на БНР е наричан
“оркестър от солисти” заради изключителната виртуозност на музикантите, която те по впечатляващ начин
вплитат в общата “музикална шевица”.
Оркестърът запазва чистотата на автентичния звук на българския фолклор и го поднася по достъпен и атрактивен за младите поколения начин.
С първия концерт за сезон 2018/
2019 Оркестърът за народна музика
на БНР по традиция представя едни
от най-големите имена в българската народна музика. Русанка Комитова, Христина Анастасова, Сорина Богомилова и Борислав Гълъбов ще
изпълнят характерни за репертоарите си песни и пиеси в нови аранжименти. Комитова завършва музикалното училище в Котел с гъдулка и
пеене. Има записи на авторски и автентични песни с Оркестъра за народна музика на БНР, а през 2016 г.
участва в проекта му “Класиците на

българската сватбарска музика”.
Творческият път на Христина Анастасова също започва от музикалното
училище в Котел и преминава през
АМТИИ Пловдив, ансамбъл “Тракия”
и световноизвестния “Българка джуниър квартет”, с който гастролира в
Германия, Великобритания, Мароко,
Израел, Франция, Испания. През
1994 г. диск на квартета с виртуозния баски музикант Кепа Хункера
получава “Грами”. Сорина Богомилова е солистка на НФА “Филип Кутев”
от 1985 г. Пее в камерните формации трио “Вечерница” и квартет “Деница”, участва в записи на музика за
игрални и документални филми. Борислав Гълъбов е създател на формацията “Багри”, където освен гъдулар е и аранжор, текстописец и вокалист. Участва в множество звукозаписи в България и в чужбина. Носител е на награда от Министерството на културата за принос в културното наследство на страната.

Литературен салон отваря
врати в Тракийския дом
Съюзът на тракийските дружества в България и издателство
“Захарий Стоянов” основават литературен салон в Тракийския дом
(ул. “Стефан Караджа” 7А). Откриването му ще стане с представянето
на поредицата “Бежанци” на издателството днес, 11 октомври, от 18 ч.
Това е уникална поредица за бежанската орис на българите от
Тракия, Македония, Добруджа, Таврия и Западните покрайнини. Неин
автор е историкът Стоян Райчевски, който ще представи пред публиката книгите си “Етническото прочистване на българите от Източна и
Западна Тракия и Мала Азия (1903-1913-1923)”, “Разоренията на
македонските българи (1878-1903)”, “Бежанци и преселници от Беломорието и Егейска Македония (1941-1949)” и “Бежанство и преселвания на добруджанските и таврийските българи (1913-1944)”. Поредицата продължава делото, започнато от Любомир Милетич със забележителното изследване “Разорението над тракийските българи през
1913 година”. В литературния салон в Тракийския дом няколко пъти
на месец ще се представят нови книги, ще се провеждат литературни
вечери, кръгли маси и научни форуми, научи ДУМА от организаторите.

Театрална група “Метеор”
ще открие октомврийската си
програма на 12 октомври с
“Пътуване към Ада” от 19.30 ч.
в Националния дворец на културата. Следващата вечер ще
бъде представена “Пиеса за нас”
в Дома на киното от 21.30 ч. На
17 октомври във Велико Търново
артистите ще играят “Тотална щета”, същата постановка
ще види и столичната публика
на 27 този месец в ДНК, а на
24-и групата играе “Убиецът и
блудницата - по Достоевски” в
Нов театър на НДК. “Метеор” е
група от съмишленици, която
работи със сценични, визуални и
текстови художествени и критически форми, изграждайки последователно своя радикална
поетика. Централни фигури на
“Метеор” през десетгодишната му история са Ани Васева
(автор, режисьор, теоретик,
костюмограф и сценограф),
Боян Манчев (автор, драматург, теоретик) и Леонид Йовчев (актьор, съавтор).

110 държави
участват в панаира
на книгата
във Франкфурт

Снимка БГНЕС

Франкфуртският панаир на
книгата започна със 7000 участници от 110 държави, съобщи
БНР. Според организаторите
панаирът се разраства и тази
година изложителите са с 3 процента повече от миналата. Увеличили са се и чуждестранните
изложители. Сред тях са и 34 от
19 африкански държави. Почетен
гост на 70-ия Франкфуртски
панаир на книгата е Грузия.
Преди откриването писателката Ингер-Мария Малке получи
Германската литературна награда за романа “Архипелаг”. Журито го нарече “впечатляващо
събитие” в германската литература. Той е за три семейства от
различни социални класи в Испания по времето на Франко.
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Снимка Красимир СТОЙЧЕВ

щитават т.нар. неаполитански стил в италианския театър, в който недоразумението е основна движеща
сила. Но Пепино де Филипо отива малко понапред в своята претенция, че светът е много
илюзорно нещо и че тази
илюзорност
понякога
може да те подлъже, да те
превърне в нещо, което не
знаеш какво си. Т.е. е пиеса
за това как човек да се убеди
кои са истинските стойности.
 Известно е, че комедията е труден жанр, а театрали споделят, че е по-лесно да разплачеш публиката,

ВЛАДЛЕН АЛЕКСАНДРОВ:

живот в Турция им предлага.
 Работите и с трупата на
Скопския драматичен театър. Само
творчески разговори ли водите с колегите си там или става дума и за
“международното положение”?
- От много години работя с Македония, реализирал съм около десетина заглавия. Високо ценя работата си
с Драмския театър в Скопие, който е
най-сериозният театър на Македония,
както и Македонският народен театър.
Но Драмският театър винаги е бил
много различен, тъй като там са работили плеяда добри, мощни режисьори. Той е създаден с българска помощ
- в далечните 1960-те години Вили
Цанков и Боян Дановски са изиграли
основна роля в изграждането му. Там

ВЛАДЛЕН АЛЕКСАНДРОВ е завършил ВИТИЗ в класа на
проф. Елка Михайлова, след което е работил в Благоевградския театър. В продължение на 14 години е бил
директор на ДКТ “Константин Величков” в Пазарджик,
където в момента е режисьор. Поставял е пиеси от
български и чуждестранни класически и съвременни
автори на много сцени в София, в страната и в
чужбина. Сред постановките му от последните
години са “Аз плащам”, “Дългият път на деня към
нощта” и “Мнимият болен” в НТ “Иван Вазов”, “Терапевти” и “Прах в очите” в ДСТ “Алеко Константинов”, “Червено” в Театър 199, “Одисей пътува за
Итака” в Пазарджик и др. Съпругата му Росица
Александрова е актриса в Сатирата, имат син.
През септември Владлен Александров започна
репетиции с актьорите в ямболския театър.

Театърът е творчество,
а не състезание за пари
Културата ще стане приоритет на
държавата, когато обществото реши българи
ли искаме да бъдем или някаква аморфна маса,
разтворена в световното политическо
пространство, смята известният режисьор

Интервю на Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА

 Господин Александров, доколкото знам, за първи път поставяте
пиеса с ДТ “Невена Коканова” - “Не е
вярно, но аз вярвам” от Пепино де
Филипо ще има премиера на 16 октомври. Какви хора, какви творци
срещнахте в ямболската трупа?
- Наистина за първи път работя в
ямболския театър. Изключително съм
респектиран от колегите, с които правим този текст. Много сериозни професионалисти, талантливи хора. Радвам
се, че ямболският театър е успял да се
съхрани във времето и да запази едни
самобитни актьори. Младите в театъра
са много интересни. Вълчо Янев е
много сериозен актьор - вече не всеки
театър може да се похвали с актьор с
такава енергия и талант. Радвам се, че
директорът Мишо Лазаров е успял да
създаде единен колектив, който много
си вярва на сцената и работят заедно.
 Българската публика е гледала пиеси от Едуардо де Филипо, но
този брат от знаменитата театрална фамилия ни е по-непознат като
драматург. Сред вашите постановки има доста комедийни заглавия тази творба с какво ви привлече?
- Поставял съм много комедии и
имам някакво усещане за себе си, че
разбирам комедийното, успявам да му
уловя, както казва народът, дамара на
смешното. Много заглавия превъртяхме, докато решим какво да правим и се
спряхме на този текст. Авторът Пепино
де Филипо произлиза от легендарна
не само за Италия, а и за Европа театрална фамилия, определяла стила на
италианския театър през 50-те и 60-те
години на ХХ век. Гледал съм негови
филми, бил е изключително добър актьор, с невероятно чувство за хумор.
Той предлага много актуална теза може ли животът да се управлява от
суеверия. На тази база изгражда пиеса на недоразуменията, типично италианска комедия - двамата братя за-

отколкото да я разсмееш. Има ли
“формула” за добра комедия?
- Комедията наистина е страшно
труден жанр, затова рядко наблюдаваме истински комедии, независимо че
всички се опитват да ги правят - ужким,
за да разсмиват публиката. Казват, че
втората част на прочутата “Поетика”
на Аристотел е била посветена на комедията, но тя е изгубена и никой не
знае какво е писал в нея. Комедията е
опасно изкуство, в нея трябва да си
виртуозен, в комедията режисьорът, актьорът може да прояви най-големия талант. Много е лесно да се прави драма, тя е изначално изкуство - животът
ни е драматичен, но да направиш добра комедия е майсторство.
 Поставяли сте “Службогонци”
на Ив. Вазов, “Римска баня” на Ст.
Стратиев, “Лазарица” на Радичков в
Турция - как се възприема и оценява
там българската драматургия?
- Вече двайсетина години работя в
Турските държавни театри, бях първият български режисьор, който постави
пиеса там. Това е доста голяма структура, с изключително мощно финансиране от страна на държавата - поне
досега, и се надявам така да
продължи... Правих 6-7 заглавия, предстои ми нова работа в Турция, след
като завърша постановката в Ямбол.
Поставих няколко български пиеси най-странното е, че първата беше
“Службогонци” на Вазов, а Вазов е
авторът, който все пак е написал “Под
игото”... Но имаше изключителен успех, 208 пъти се игра в Анкара, събрахме много награди, излязоха много положителни рецензии. По-късно направих “Римска баня” на Стратиев в Анталийския държавен театър, “Лазарица”
от Радичков инспирирах да се преведе от много добър преводач - проф.
Хюсеин Мевсим. Турският държавен
театър на няколко пъти много сериозно влиза в европейския контекст, но
сега, за жалост, ситуацията не е точно
такава, идеологически причини започват леко да го дърпат назад. Дано
колегите да се преборят с новите предизвикателства, които политическият

направих няколко силни представления като “Жената като бойно поле” на
Матей Висняк, “Геноцид 21” на Любиша Георгиевски - тези два спектакъла
взеха много награди. Много добре
работя и с техните актьори, те са близки до нашата школа, в същото време
са малко по-ексцентрични, необуздани понякога, носят типично македонски темперамент. “Международното
положение”, за което питате, е нашето положение. Македония - това е
България, България - това е Македония. Общо взето, тези балкански простори са почти идентични, за жалост,
винаги тези ситуации са много смътни.
Ето и сегашният референдум показва
колко е сложна, трудна политическата ситуация на тези балкански простори. И че пътят на такива нови държави
и нови образувания към Европейския
съюз ще бъде много сложен. Важно е
да има изкуство, култура, както е казал Гоце Делчев - полето на културата да бъде онова поле, на което се
срещат народите в света.
 Бяхте директор на Пазарджишкия театър в нелеки години за
културата у нас (1998-2012). През
това време ремонтирахте театъра, обединихте драмата и куклите
в доста по-голяма структура, която продължи да работи активно,
да гастролира...
- Пазарджишкият период е може
би най-плодотворният в моя живот.
Станах директор на 38 години - точно
в най-зрялата си възраст 15 години
ръководих театъра. Постигнахме големи успехи - имахме над 40 международни и български награди, обиколихме много държави - три пъти в Канада, Франция, Лондон, Италия, Русия,
Китай, целия Балкански регион...
12 години ръководих престижния фестивал “Есенни театрални срещи”, направихме четиригодишен международен театрален проект, създавайки
мрежа за театрални продукции и контакти ПЛОТЦ. Това беше силен, светъл
период, тогава сред критиците в България вървеше мнението, че трупата в
Пазарджик може да изиграе всичко
от световната драматургия. Но... всяко
хубаво нещо има своя край.
 При толкова сурови реформи успяхте да съхраните театъра и трупата.
- Наистина реформите, които започнаха да се провеждат в България
не са най-здравословните. Бях сред
хората, които много се противопоста-

виха и може би това беше една от
причините да напусна директорското
място. Не смятам, че такъв тип реформи могат да определят съдбата на
един театър. В крайна сметка държавата трябва да знае защо влага пари,
а не да стимулира само финансовия
елемент в живота на един творчески
институт. Той е мястото, където трябва
да се създава творчество. И тя там
трябва да проявява своя контрол, а не
чрез някакви принудителни мерки да
засилва състезанието колко повече
пари ще се изкарат. Всички драстични промени от този тип довеждат до
страшни рани в театъра. И тези рани
после няма кой да ги затвори.
 През годините след промените у нас някои министри на културата, както и ваши колеги, са споделяли мнението, че през социализма в
България са създадени прекалено
много театри и днес не може във
всеки град да има театър...
- Министри, които говорят, че трябва да се закриват театри, нямат акъл.
Те трябва веднага да си подават оставката, поради простата причина, че
не стават за министри на културата.
Съсловието трябва да бъде безкомпромисно към подобен тип хора! Не
искам да слушам и не желая да участвам в дебати, в които се иска закриване на културни институти! Последният рубеж на българската национална идентичност ще бъде театърът,
изкуството. То е онова по-висше нещо,
което е накарало човека да бъде човек. Така че трябва да си припомним
какво се правеше в много области
през социализма и дори съзнателно
да върнем доста неща, които бяха
много ценни. Да, изкуството беше
идеологическо, обслужваше определена политическа доктрина, но не
трябва да забравяме уважението,
смисловото присъствие на театралното дело в онези години. Поне тези от
нас, които ги помним. А сега имаме
усещането, че сме последна грижа на
политическата действителност.
 Защо според вас културата
все не става приоритет в нашата
държава?
- Защото държавата няма стратегия какво трябва да се финансира и
какви условия трябва да имат творците. Занимаваме се с всичко друго,
освен с най-важното: обществото в
България трябва да решим българи
ли искаме да бъдем, България ли искаме да имаме като държава или сме
някаква аморфна маса, разтворена в
световното политическо пространство. Ако искаме да създаваме българска култура, трябва да се подкрепя
българското кино, театър, балет, опера и т.н. В този смисъл, ако има някаква реформа, тя трябва да бъде
свързана изключително с ясното и
категорично целенасочено финансиране на сериозно изкуство. А не да
се прехвърля вина защо театрите
правели нискобюджетни ситуационни
комедии, с които да си изкарват парите. Ами защото самата методика ни
кара да го правим.
 Сатиричният театър откри
сезона с вашата постановка “Терапевти” от Кристофър Дюранг - пиеса за лудостта на съвременното
общество, от която, уви, и ние в
България страдаме. В психотерапевти ли трябва да търсим спасение
или в самите себе си?
- “Терапевти” беше изключително
попадение. Много благодаря на Калин Сърменов, че прие да направим
този текст, събра се прекрасен състав
и стана много любопитно и приятно
представление, което се играе със
страхотен успех. Да, може би трябва
да има психотерапия за българското
общество. Вече 30 години се въртим
в омагьосан кръг, без да можем да
излезем от него, въобразявайки си,
че вървим към някаква светла цел...,
но тази светла цел я няма на хоризонта. За жалост, обществото ни става все по-маргинализирано, по-некритично, по-профанизирано, а телевизионните риалити формати просто ще
ни довършат. Никой не иска да спре
тях, а определени смешни постановки по българските театри пречат на
някого... В България винаги има двойни стандарти, а трябва да видим какви са моралните, смисловите, етичните стандарти. В този смисъл бих казал: да, необходима е психотерапия.
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Звъни свекървата на снахата:
- Как е моят синковец?
- Ами продължава да пие ракия,
по жени скита, мен пък ме бие...
- Слава Богу, че не боледува...

Тричасовото шоу в театър „Майкрософт” в Лос Анджелис завърши
с почитане на паметта на Арета Франклин, която почина през август
Тейлър Суифт спечели 4 отличия
на Американските музикални награди. Звездата грабна призовете за
изпълнител на годината, за любима
поп/рок певица, любим поп/рок албум (“Reputation”) и турне на годината. Певицата стана най-награждаваната в цялата история на отличията.
Камила Кабело също бе удостоена с 4 награди, включително за нов
изпълнител на годината, като получи
и отличието за най-добра поп/рок песен (“Havana” с Йънг Тъг), за найдобър видеоклип (пак за “Havana”) и
най-добро сътрудничество.
Въпреки че тази година е с найпродавания албум и три хита номер
едно, Дрейк не спечели нито един
приз. Карди Би получи 3 отличия,
включително за любим хип-хоп/рап
изпълнител. Тя посвети наградата на
дъщеря си, родена през юли. Пост
Малоун стана най-добър поп/рок
изпълнител, а Калид - най-добър
соул/арендби певец. Статуетката за
най-добра соул/арендби изпълнителка отиде при Риана. Кари Ъндъруд бе
посочена за най-добра кънтри певица, а Кейн Браун - за най-добър кънтри изпълнител. За любим
рап/хип-хоп албум беше избран
“Beerbongs & Bentleys” на Пост Малоун, а за соул/арендби албум - “17” на
XXXTentacion, който бе убит през юни.

Т

Призове спечелиха също Migos,
Бруно Марс, Florida Georgia Line,
Panic! at the Disco, Шон Мендес, Деди
Янки, Лорън Дейгъл. Момчетата от
BTS станаха първите корейци, удостоени с Американска музикална награда - в категорията за любими
изпълнители в социалните мрежи.
Свои песни на церемонията изпяха
Карди Би, Сиара, Миси Елиът, Марая
Кери, Дженифър Лопес, Кари
Ъндъруд, Камила Кабело.
Вотът беше една от темите на церемонията за връчването на Американските музикални награди. Водещата Трейси Елис Рос беше облечена с
тениска, на която пишеше “Аз гласувам”, а комедийният актьор Били
Айхнър заяви: “Това са най-важните
избори в нашия живот.”
Тричасовото шоу в театър “Майкрософт” в Лос Анджелис завърши с
почитане на паметта на Арета Франклин, която почина през август.
Американските музикални награди
- едни от най-важните отличия в жанра в САЩ - се връчват от 1973 г. Те са
създадени от Дик Кларк като алтернатива на “Грами”. Номинираните се
избират въз основа на излъчванията
им в ефир и популярността в интернет.
Носителите на Американските музикални награди се определят от феновете чрез онлайн гласуване.

„Съвършено розово”
с премиера в ДНК
Премиерата на най-новото
представление на Ива Свещарова - “Съвършено розово”, ще се
състои на 16 и 17 октомври от
19.30 ч. в пространството за
съвременен танц и пърформанс ДНК. В спектакъла артистите отправят поглед към темата за
женското тяло като обект, който
търпи въздействия, и субект, който въздейства. Изследвайки наложени стереотипи, клишета
и свръхеротизирани образи,
“Съвършено розово” отваря
въпроси за удоволствието, желанието и еротичното обаяние. На
сцената Ива си партнира с Виолета Витанова.
“Съвършено розово” се движи по ръба между еротичната
ефективност на женското тяло,
възприемането му отвън чрез
съзнателните и неосъзнатите
пориви на въображаемото и неговото вътрешно състояние на
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Спенс отбелязва
с клубен концерт
рождения си ден
С бляскавата си минирокля
28-годишната певица събра
погледите на церемонията

ЯСНИ СА НОВИТЕ
ПРЕТЕНДЕНТИ ЗА
ЗАЛАТА НА СЛАВАТА
НА РОКЕНДРОЛА
алата на славата на рокендрола
публикува имената на артисти, които
може да бъдат включени в списъка
на рок легендите през 2019 г. Сред
претендентите са групи като “Рейдиохед”,
“Крафтуърк”, “Деф лепард”, “Кюър”,
“МС5”, “Ръфъс и Шака Кан”, “Зомбис”,
“Рокси мюзик” и самостоятелни изпълнители като Стиви Никс, Джон Принс, Джанет Джаксън, Тод Рандгрен и Л Л Куул
Джей.
В сайта на Залата на славата се провежда
онлайн гласуване, резултатите от което ще
бъдат обявени по-късно тази година,
предаде “Газета”.
За да влезе музикант в Музея на залата
на славата (Rock and Roll Hall of Fame),
трябва да е пуснал първия си рилийз
преди 25 или повече години.
През 2018 г. част от славния отбор станаха Нина Симон, Бон Джоуви, “Дайър
Стрейтс”, “Дъ Муди блус”, “Дъ Карс”.
Те бяха увековечени в залата музей в
Кливланд (Охайо, САЩ).

З

бунт, което предизвиква безпокойство, оживление, сила и дори
ярост. Тяло като обект и субект,
въвлечено в желанието да се
осъществи, да се сътвори отново”, споделя Ива Свещарова за
работата си по представлението.

БОРИСА ТЮТЮНДЖИЕВА,
модел, актриса
БОРИСЛАВ ВИЛАРОВ, политолог
КРАСИМИР КАТЕВ, финансист
ЛЮБЧО ИВАНОВ, поет
Ст.н.с. д-р ЛЪЧЕЗАР КОСТОВ,
председател на Агенцията
за ядрено регулиране (АЯР)
СТЕФАН КОЛЕВ, футболен треньор

Снимкa БГНЕС

Дългоочаквано, бомбастично и обещаващ о добро парти се задава на
13 октомври, събота, когато заедно със
Спенс феновете ще отбележат неговия
рожден ден в “Sofia Live Club”. Така
звездата ще направи специално завръщане на сцената, като има повече от
специален повод. Събитието ще даде
старт на поредица от яки партита през
2018/2019 г., на които хип-хоп изпълнителят отново ще реди рими, ще протестира и ще рапира по най-добрия начин.
Спенс подготвя интересна програма
за концерта в клуба, в която ще изпее
едни от най-популярните си песни, сред
които “Писна ми”, “Началото”, “Палим
Палим”, “А вие спахте ли добре” и мн. др.
Билети за събитието на цени 10 лв.
се продават в мрежата на Eventim. На
място в деня на концерта ще са по 15 лв.

Прекаляването със сладко води до насилие при децата
Прекаляването със
сладки храни и напитки
предразполага децата
към прояви на насилие,
увеличава желанието им
да пият алкохол и да
пушат, съобщи “Дейли
мейл”. Най-вредни за
подрастващите са енергийните напитки, защото
съдържат също кофеин и
други химикали.
Учени от университета “Бар Илан” в Израел

анализирали предишни
изследвания, направени в
25 европейски държави и
Канада със 137 284 деца
на възраст 11, 13 или
15 години. Експертите
сравнили консумацията
им на захар със съобщените случаи на сбиване,
тормоз на други деца,
тютюнопушене или
напиване. Резултатите
показват “силна и последователна връзка” между

захарта и лошото поведение.
Едно от изследванията установява, че малчуганите, приемащи много
захар и енергийни
напитки, три и половина
пъти по-често тормозят
връстниците си. Друго
разкрива, че голямото
количество захар ги
предразполага двойно
повече към сбивания и
напиване.

Енергийните напитки
са още по-вредни от
шоколада и бонбоните
заради съдържащия се
в тях кофеин. Децата на
възраст от четири до
шест години не трябва
да консумират повече
от 19 грама захар
дневно. При 7- до 10-годишните препоръката е
до 24 грама, а за над
11-годишните количеството е до 30 грама.

ÎÐÚÆÈÅ
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Япония с революционна
подводница
Страната на изгряващото слънце спусна
на вода субмарина с литиево-йонни батерии

Н

Снимка Кенджи АСАДА

На 4 октомври, в корабостроителницата на концерна “Мицубиши” в град
Кобе, бе спусната на вода първата с
света подводница с литиево-йонни акумулаторни батерии, съобщи руският
сайт за военна информация bmpd. Използването на тези батерии ще позволи на японския флот да се откаже от
традиционните оловно-киселинни акумулатори, използвани при неатомните
подводници, а също и от новаторските
въздухонезависими (анаеробни) двигатели, коментира bmpd.
Литиево-йонните двигатели осигуряват на подводницата по-голяма продължителност на плаването под вода,
съпоставима с тази, която осигуряват
анаеробните двигатели, но за сметка на
по-големия си капацитет могат да дадат
на подводницата по-продължителен
подводен ход при висока скорост. Освен
това литиево-йонните батерии могат да
се презареждат от дизелов агрегат (двигател) подобно на класическите олов-

Подводницата “Орю” при спускането й на вода

но-цинкови акумулатори, но за по-малко време с използването на специално
шнорхелово устройство, докато се намират под вода. Друго тяхно предимство
било, че не се нуждаят от техническо
обслужване и са по-леки от досегашните акумулатори.
Негативните страни при използването на тези батерии е нуждата от помощни дизелови двигатели, по-големи
шнорхелови устройства, които да осигурят повече въздух на двигателите и
преустройство на електрическата мрежа на подводницата. Освен това литиево йонните батерии струват значително по-скъпо. Например въпросната подводница “Орю” струва със 112 млн. долара повече отколкото посестримите й
от същия клас “Сорю”, като цялата разлика се дължи на стойността на йоннолитиевите батерии.
Спуснатата на вода подводница
“Орю” е 11-та поред в серията от клас
“Сорю”. Тя е 84-метрова с водоизместване от 2950 т и може да развива скорост от 20 възела. “Орю” трябва да
попълни редовете на японския военноморски флот през 2020 г.

Снимка КОРПОРАЦИЯ “ИРКУТ”

Руското МО ще купува 230 Як-152

Първият образец на учебно-тренировъчния самолет Як-152

Министерството на отбраната на Русия има намерение да закупи 230 винтови
учебно-тренировъчни самолета Як-152, съобщи сайтът
Mil.Press, като се позовава на
добре информиран източник
от средите на авиационния
отрасъл. Самолетите ще
бъдат използвани за първоначално обучение на курсантите във военните летателни
училища. Според източника
на изданието министърът на
отбраната Сергей Шойгу
вече бил подписал съответния документ.

Макар формално Як-152
да има за конкурент австрийския самолет Diamond DART550 в руските медии цари
почти пълно единодушие, че
изборът на военните ще бъде
в полза на родното производство. Преди всичко Як-152
бе създаден по задание на
руското министерство на
отбраната, като производството му изцяло е локализирано в страната, което е от
ключово значение в условията на западните санкции. За
разлика от него австрийската
машина със сигурност ще

Френски фрегати получиха
ракети за ПРО
Петата и шестата френска
фрегата от клас FREMM “Бретан” и “Нормандия” са получили
вертикални пускови установки с
увеличена дължина, за да
изстрелват от тях зенитни
ракети “Астер 30”, създадени от
компанията MBDA, съобщи
сайтът “ФлитПром”, като се
позова на изданието “Джейн’с”.
Тези ракети имат далекобойност от 120 км и противоракетни възможности.

“Бретан” и “Нормандия” са
основно с противоподводникови
функции, както и предишните
четири фрегати от този клас
“Аквитания”, “Прованс”, “Лангедок” и “Оверн”. Досега корабите
от този клас се оборудваха със
зенитни ракети “Астер 15” с
максимален обхват 30 км.
Следващите две фрегати от
общо поръчаните осем от клас
FREMM ще бъдат предназначени специално за противовъздуш-

Снимка NAVAL GROUP

Фрегатата тип FREMM “Бретан”

на и противоракетна отбрана. Те
се очаква да влязат в строя
през 2022-2023 г. Междувременно обаче от въоръжение ще
бъдат извадени есминците “Жан
Бар” и “Касар”, които са оборудвани с американските зенитни
ракети тип “Стандарт” SM-1.
Превъоръжаването на “Бретан” и
“Нормандия” явно трябва да
осигури междувременно запазването на противоракетните
възможности на френския флот.

попадне под санкциите на
ЕС, които включват забрана
за износ на военни продукция, най-вече обаче Diamond
DART-550 използва турбовинтов двигател украинско
производство на компанията
“Ивченко Прогрес”, което
гарантирано означава, че
няма да може да се използва
в Русия. Ремоторизацията на
машината пък ще отнеме
много време.
В момента направилият
първия си полет преди две
години Як-152 преминава
държавни изпитания.

„Карл Густав” получи
управляема граната
Шведският гранатомет ните.
“Карл Гестав”, който е
Гранатометът “Карл
създаден още през 1946 Густав” за над седемдег., ще получи управляеми сетгодишната си история
гранати, съобщи амери- е претърпял редица моканската
корпорация дификации, последната
“Рейтиън”, която го е раз- от които е от 2014 г. Ако
работила съвместно със през 1946 г. той е тежал
скандинавската
“Сааб”. Посочва се, Снимка SAABGROUP.COM
че новите “умни” снаряди ще могат да поразяват дори подвижни цели на разстояние от 2000 м, а
завършващите изпитания трябва да се
проведат в Швеция
през 2020 г, допълва
сайтът wapost.ru.
Разработката е
част от програма на
Бойци от спецчасти с
американската Агенгранатомет “Карл Густав”
ция за перспективни
отбранителни разработки, която предвижда 16 кг, то сега масата му е
създаването на управля- намалена на 7 кг. Благоеми боеприпаси, които да дарение на голямото разпроменят траекторията си нообразие от 84-мм боеотбелязва
по време на полет и са- припаси,
мостоятелно да намират warpost.ru, “Карл Густав”
целта, и създаването на е станал многофункциокомпютъризирани прице- нално оръжие, което се
ли, които да са значител- намира на въоръжение в
но по-точни от досегаш- 45 страни по света.
Страницата подготви Георги ГЕОРГИЕВ
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Д

нес времето ще остане слънчево, сутринта на места с кратки мъгли. Дневните температури ще се понижат с 1-2
градуса и ще бъдат от 18 до 23 градуса. Минималните температури ще са около 9-11
градуса.
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В петък и събота времето ще е без съществена
промяна. В неделя вятърът от североизток ще
се усили, облачността ще се увеличи, а температурите ще се понижат с 2-3 градуса и ще са от
16 до 21 градуса. Минимални температури - около
7-9 градуса. Ще остане почти без валежи.
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06:00 —ÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ
08:30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
08:45 ÛÎÚÛ‡.¡√ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡
ÍÛÎÚÛ‡
09:45 100% ·Û‰ÌË ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡
Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÂÌ Ë Ò˙‚ÂÏÂÌÂÌ Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ
10:45 —ÔÓÚËÒËÏÓ ÒÔÓÚÌÓ-‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ /Ô/
11:15 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚ ÙËÎÏ
12:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12:30 —Ú‡ÌË ·Ó„‡Ú Ú‚ Ë„‡ /Ô/
13:30 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ: ì’‡Ì‡ Á‡ ‰Û¯‡Ú‡î /Ô/
14:00 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
14:25 —Ë‰ - ‰ÂÚÂ Ì‡ Ì‡ÛÍ‡Ú‡ 2
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
14:50 ÓÒÏË˜ÂÒÍË ÍÓ‡· ìƒÓ„ÒÚ‡î ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15:15 √ËÏÌ‡ÁËˇ ì◊ÂÌ‡ ‰ÛÔÍ‡î Ú‚
ÙËÎÏ
16:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
16:10 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
16:30 ƒ˙ÁÓÒÚ Ë Í‡ÒÓÚ‡ Ú‚ ÙËÎÏ
17:00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ: ì’‡Ì‡ Á‡ ‰Û¯‡Ú‡î ÍÛÎËÌ‡ÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
17:25 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
17:30 —ÔÓÚËÒËÏÓ ÒÔÓÚÌÓ-‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18:15 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18:30 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19:00 —Ú‡ÌË ·Ó„‡Ú Ú‚ Ë„‡
19:50 ÀÂÍ‡ ÌÓ˘, ‰Âˆ‡!
20:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20:45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
20:55 Ã‡ËÌ‡ Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /
ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ, 2013 „./
23:00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23:25 «ÂÎÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡
23:30 ¬Â˜Ì‡Ú‡ ÏÛÁËÍ‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Á‡ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍ‡ ÏÛÁËÍ‡ Ë
‰Ê‡Á
00:00 TrendY ÏÎ‡‰ÂÊÍÓ Î‡ÈÙÒÚ‡ÈÎ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ /Ô/
00:30 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
01:30 100% ·Û‰ÌË ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡
Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÂÌ Î‡ÈÙÒÚ‡ÈÎ
02:30 “ÛËÁ˙Ï.·„ /Ô/
03:30 ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ú‡ /Ô/
04:30 ŒÚ·ÎËÁÓ Ò ÃË‡ /Ô/
05:30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

06:30 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
09:30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
12:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
12:30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî /Ô/
13:30 œÂÏËÂ‡: ìÀ˛·Ó‚ Ì‡
ËÌ‡Úî - ÒÂË‡Î, Ò. 1,
ÂÔ. 31
15:00 œÂÏËÂ‡: ìÿÂÒÚ ÒÂÒÚËî - ÒÂË‡Î, Ò. 3, ÂÔ.
33
16:00 œÂÏËÂ‡: ì¿ÎËÒ‡ ‚
ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ì‡ Î˛·Ó‚Ú‡î ÒÂË‡Î, Ò. 2, ÂÔ. 25
17:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17:30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
17:50 —ÔÓÚ ÚÓÚÓ
18:00 œÂÏËÂ‡: ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.
1, ÂÔ. 119
19:00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
20:00 œÂÏËÂ‡: ì»ÒÍËÚÂ Ì‡
ÓÚÏ˙˘ÂÌËÂÚÓî - ÒÂË‡Î, Ò. 1, ÂÔ.23
21:00 ì‘ÂÏ‡Ú‡: —˙Â‰ËÌÂÌËÂî
- Ë‡ÎËÚË, ÒÂÁÓÌ 5
22:30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ —Î‡‚Ëî
23:30 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
00:00 ìœËˇÚÂÎËî- ÒÂË‡Î, Ò.
7, ÂÔ. 14, 15
01:00 ì“ÂÊÍË ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËˇî
- ÒÂË‡Î, Ò. 4, ÂÔ. 22
02:30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô/ ÚÓÍ¯ÓÛ
04:20 ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò. 11, ÂÔ. 74
05:00 ìœËˇÚÂÎËî /Ô/ - ÒÂË‡Î
05:30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô/ - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ

06:20 ì«‰‡‚ÂÈ, ¡˙Î„‡Ëˇî ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ
09:30 ìÕ‡ Í‡ÙÂî
12:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
12:30 ìÃÓˇÚ ÊË‚ÓÚî - ÒÂËÂÌ
ÙËÎÏ
13:30 ìŒÒÚ‡ÌË Ò ÏÂÌî (ÔÂÏËÂ‡) - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
14:30 ìœÓÒÚË ÏËî (ÔÂÏËÂ‡)
- ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
16:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
16:30 ìÕ‡ÏÂË ÏÂî (ÔÂÏËÂ‡) - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
17:30 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ /Ô/
17:55 ì“Â„ÎÂÌÂ Ì‡ ÀÓÚÓ 5 ÓÚ
35 - ì«Î‡ÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÍ‡î
18:00 ì—ÂÏÂÈÌË ‚ÓÈÌËî (ÔÂÏËÂ‡) - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ‡
Ë„‡
19:00 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
20:00 ìŒÚÍ‡‰Ì‡Ú ÊË‚ÓÚ: ¿Ì‡ÚÓÏËˇ Ì‡ „ÌÂ‚‡î (ÔÂÏËÂ‡) - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ,
6 ÒÂÁÓÌ
21:00 VIP BROTHER 2018 (ÔÂÏËÂ‡) - Ë‡ÎËÚË ¯ÓÛ
22:30 ì—ÓÙËˇ - ƒÂÌ Ë ÕÓ˘î
(ÔÂÏËÂ‡) - Ë‡ÎËÚË
ÒÂË‡Î
23:00 ì√ÓÒÔÓ‰‡Ë Ì‡ ÂÙË‡î Á‡·‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
23:30 ÕÓ‚ËÌËÚÂ Ì‡ NOVA
00:00 VIP BROTHER 2018 Ë‡ÎËÚË ¯ÓÛ, Ì‡ ÊË‚Ó
ÓÚ ˙˘‡Ú‡
00:30 ìÕÂÁ‡·‡‚ËÏÓî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ, ÒÂÁÓÌ 4
01:30 ì ÓÒÚ˛Ï‡Ëî - ÒÂËÂÌ
ÙËÎÏ, 5 ÒÂÁÓÌ
02:30 ìƒÓÍÓÒÌ‡ÚË ÓÚ ÒÎ˙ÌˆÂÚÓî - ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
03:30 ì–ËÚ˙Ï˙Ú Ì‡ ÏÂ˜ÚËÚÂî ÒÂËÂÌ ÙËÎÏ
05:20 ì ÓÒÚ˛Ï‡Ëî - ÒÂËÂÌ
ÙËÎÏ, 5 ÒÂÁÓÌ /Ô/

Œ¬≈Õ
ÕÂ ÒÂ ‡ÁÔËÎˇ‚‡ÈÚÂ ‚ ÒÚ‡ÌË˜ÌË Á‡ÌËÏ‡ÌËˇ,
˘Â ÓÚÌÂÏ‡Ú ÓÚ
‚ÂÏÂÚÓ ‚Ë Ë ˘Â ‡ÁÔËÎÂˇÚ
ÂÌÂ„ËˇÚ‡ ‚Ë.

–¿
—Ú˙ÔËÎË ÒÚÂ Á‰‡‚Ó Ì‡ ÁÂÏˇÚ‡
Ë Ò ÊÂÎ‡ÌËÂ ˘Â
ÒÂ Á‡ı‚‡ÌÂÚÂ Á‡
‡·ÓÚ‡. ƒ‡ÏËÚÂ ˘Â ËÏ‡Ú
‚˙ÎÌÛ‚‡˘Ë ÔÂÊË‚ˇ‚‡ÌËˇ.

¬≈«Õ»
ƒÂÌˇÚ Â ‰Ó·˙ Á‡
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÓÚ‰‡‚Ì‡ Ó·ÏËÒÎˇÌ
ıÓ‰,
‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ÒÂ ÓÚ ‰Ó·ËÚÂ
ÒË ÔÓÁÌ‡ÌÒÚ‚‡.

Œ«»–Œ√
ÃÌÓ„Ó ÌÂ˘‡ ˘Â
‚Ë Ô‡‚ˇÚ ‰Ó‚ÓÎÌË ÓÚ ÊË‚ÓÚ‡ ‚
‰ÌÂ¯ÌËˇ ‰ÂÌ. «‡
Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ, ÌÂ ‚ÒË˜ÍË ˘Â ÒÂ
ÔÓı‚‡ÎˇÚ Ò ÛÒÔÂıË.

21 Ï‡Ú - 20 ‡ÔËÎ

22 ˛ÌË - 23 ˛ÎË

24 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë - 23 ÓÍÚÓÏ‚Ë

22 ‰ÂÍÂÏ‚Ë - 20 ˇÌÛ‡Ë

“≈À≈÷
»Ï‡ÚÂ ÏÌÓ„Ó ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ÌÂ Ú˙ÔˇÚ ÓÚÎ‡„‡ÌÂ. «‰‡‚ÂÚÓ ‚Ë Ò˙˘Ó ÌÂ Ú˙ÔË ÔÂÌÂ·Â„‚‡ÌÂ.

À⁄¬
¡Î‡„ÓÔËˇÚÌÓÚÓ
‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ‰ÂÎ‡Ú‡ ‚Ë ˘Â ‚Ë
‰‡‰Â Û‚ÂÂÌÓÒÚ
Ë ˘Â ‚Ë Ì‡Ô‡‚Ë ÔÓ-‡ÍÚË‚ÌË
Ë ÛÒÚÂÏÂÌË Í˙Ï ˆÂÎËÚÂ ‚Ë.

— Œ–œ»ŒÕ
œË ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÓÚ
‚‡Ò ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚËÚÂ ËÏ ˘Â
·˙‰‡Ú Ì‡È-‚Â˜Â
ÔÓ ÎËÌËˇ Ì‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ËÏ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ.

¬ŒƒŒÀ≈…
¿ÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ‚Ë
˘Â ÛÒÍÓË ‡Á‚Óˇ Ì‡ ‰ÂÎ‡Ú‡,
Ì‡ÒÓ˜‚‡ÈÍË
Ò˙·ËÚËˇÚ‡ ‚ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ‡ Á‡
‚‡Ò ÔÓÒÓÍ‡.

21 ‡ÔËÎ - 21 Ï‡È

23 ˛ÎË - 23 ‡‚„ÛÒÚ

24 ÓÍÚÓÏ‚Ë - 22 ÌÓÂÏ‚Ë

21 ˇÌÛ‡Ë - 19 ÙÂ‚Û‡Ë

¡À»«Õ¿÷»
—Â‰ÏËˆ‡Ú‡
Â
ÏÌÓ„ÓÓ·Â˘‡‚‡˘‡ Á‡ ·ËÁÌÂÒ‡ Ë
ÎË˜ÌËÚÂ ‚Ë ‰ÂÎ‡.
—˙·ËÚËˇÚ‡ ˘Â ÒÎÂ‰‚‡Ú Â‰ÌÓ
ÒÎÂ‰ ‰Û„Ó.

ƒ≈¬¿
ΔÂÎ‡Ì‡ ÔË‰Ó·Ë‚Í‡ ˘Â ‚Ë Ì‡Ô‡‚Ë ‰Ó‚ÓÎÌË Ë
ÔÓ-‰Ó·Ë. ÃÌÓ„Ó
·˙ÁÓ ˘Â Á‡·‡‚ËÚÂ ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡Ú‡.

—“–≈À≈÷
Œ„‡ÌËÁË‡ÌË
ÒÚÂ Ë ‚ÂÏÂÚÓ
˘Â ‚Ë ÒÚË„ÌÂ Á‡
‚ÒË˜ÍÓ, ÍÓÂÚÓ
ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ÚÂ Á‡ ‰ÌÂÒ. Œ˜‡Í‚‡ ‚Ë ‰Ó·‡ ÌÓ‚ËÌ‡.

–»¡»
¬ Ó·˘Û‚‡ÌËˇÚ‡
ÒË ·˙‰ÂÚÂ Ú˙ÔÂÎË‚Ë Ë ÌÂ Ò˙Á‰‡‚‡ÈÚÂ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ì‡ ıÓ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÌˇÏ‡Ú
‚‡¯ËÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡.

22 Ï‡È - 21 ˛ÌË

24 ‡‚„ÛÒÚ - 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë

23 ÌÓÂÏ‚Ë - 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë

20 ÙÂ‚Û‡Ë - 20 Ï‡Ú

06:00

“ÂÎÂÍ‡Ì‡Î

ìƒÓ·Ó

ÛÚÓî
09:00 ÕÓ‚ËÌË
09:20 ìƒÌÂÒ Â 11 ÓÍÚÓÏ‚Ë.
ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡î
09:55 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
10:55 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
12:00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
12:15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15:00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
15:15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
16:00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
17:00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
18:00 ì¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌËî (Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË)
18:25 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
18:50 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
19:50 ìÕÂÍ‡ ‰‡ „Ó‚ÓˇÚî
21:00 ì¬ÂÏÂî
21:35 œÂÏËÂ‡. ìŒÔÂ‡ˆËˇ
ì—‡Ú‡Ì‡î. —ÂËÂÌ ÙËÎÏ
22:30 ‘ËÎÏ ìœÂÚ˙Íî
00:00 ì¬Â˜ÂÌËˇÚ ”„‡ÌÚî
00:40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
01:35 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
02:20 ìÕÂÍ‡ ‰‡ „Ó‚ÓˇÚî
03:15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
04:05 ìŒÔÂ‡ˆËˇ ì—‡Ú‡Ì‡î.
—ÂËÂÌ ÙËÎÏ
05:00 ÕÓ‚ËÌË
05:05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î

g
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Аутуори напуска
заради Томанов
Бразилецът обяви, че е солидарен с уволнения
спортен директор на Лудогорец
Пауло Аутуори напуска
Лудогорец заради уволнения спортен директор Методи Томанов. Бразилецът
обяви, че е солидарен с
един от идеолозите на
възраждането на “орлите”.
Именно Томанов доведе
южноамериканеца в Разград, а във вторник бившият футболист на ЦСКА изненадващо беше уволнен,
макар преди това да беше
обявено, че Аутуори напуска по лично желание.
“Нямаше да бъде етично от моя гледна точка да
продължа, след като бе
махнат човекът, който ме

доведе в клуба. Всичко се
случи по много естествен
път, дотолкова, че ще
продължа да водя тренировките до 20 октомври (до
дербито с Левски). Просто
искам да благодаря за периода, който изкарах тук на
най-високо ниво, както и да
похваля отличната инфраструктура и организация на
клуба”, обяви пред авторитетния бразилски сайт
globo.com 62-годишният
специалист, печелил “Копа
Либертадорес” и Междуконтиненталната купа.
При него разградчани
са записали 23 мача, от

СЕЛЕКЦИОНЕРЪТ
НА КИПЪР
РАЗУЗНАВА
НАШИТЕ
Националният селекционер на
Кипър Ран Бен Шимон направи видеоразбор на играта на България
преди гостуването на тима в София
през уикенда за среща от III кръг на
Лигата на нациите. Израелецът направи анализ на избрани моменти от
последните няколко мача на българите пред играчите от кипърската селекция преди поредната тренировка.
Към групата от 23 футболисти се присъединиха Йоргос Меркис и Фотиос Папулис, които пропуснаха първото занимание, както и Григорис Кастанос, пристигнал със закъснение от
Италия заради ангажимент с дубъла
на Ювентус. Нападателят Димитрис
Христофи, който се готвеше по индивидуална програма след лечение на
травма, ще бъде на разположение за
двубоя на Националния стадион.

които 15 победи. Лудогорец
обаче не се добра до групите на Шампионската
лига, но стигна до тези на
Лига Европа. Аутуори донесе в Разград Суперкупата на България преди началото на сезона след победа над Славия. Очаква се
тези дни той да бъде обявен за нов треньор на колумбийския Атлетико Насионал. Негов заместник в
Разград ще бъде Антони
Здравков, който заради
поста ще напусне младежкия национален отбор след
края на евроквалификациите, когато изтича и дого-

ворът му с БФС.
Доста по-неочаквана
обаче беше раздялата с
Томанов, който е част от
Лудогорец от създаването
на проекта през 2011 г.
Първоначално той беше
главен скаут, а през март
2014 г. беше назначен за
спортен директор. Томанов
е с основна заслуга за селекцията в Лудогорец от
средата на 2011 г., като
“има съществен принос за
успехите на клуба в българското първенство и на европейската сцена”. Очаква
се скоро от Разград да обявят и заместника му.

Снимка БГНЕС

Швейцарката Рамона Бахман е спъната от белгийката Теса Вулаерт
в плейоф за женския мондиал във Франция 2019. Мачът в Бил завърши 1:1
и домакините се класираха на финал с Холандия след 2:2 в първия мач

Сърбин свири мача в събота
Сърбинът Сърджан Йованович
ще ръководи срещата от III кръг на
Лигата на нациите между България
и Кипър. Мачът от група 3 на Лига
С е в събота от 21.45 часа на
Националния стадион. 32-годишният
рефер може да се нарече карък за
българските отбори, които нямат
победа под негово ръководство. На
23 март 2016 г. младежките ни

национали завършват 0:0 с Уелс в
европейска квалификация под
неговото ръководство. Пак той на 9
юли 2017 г. свири на юношите ни
до 19 години с Холандия на европейското и мачът завършва 1:1.
В Ботев Пд дълго ще помнят
последния им мач, ръководен от
Йованович. На 3 август 2017 г. той
даде спорна дузпа за победата на

Маритимо над “канарите”
в III предварителен кръг
на Лига Европа.
На Йованович в София ще му
помагат сънародниците му Урош
Стойкович и Милан Михайлович.
Четвърти рефер е Драган Богичевич. За съдийски наблюдател е
назначен швейцарец, а делегат
на УЕФА е от Финландия.

ГЛЕДАЙТЕ
ФУТБОЛ
ПО БНТ 3
21.35 Полша Португалия
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
8.00 “Мастърс” в Шанхай
ПО МАКС СПОРТ 2
ВОЛЕЙБОЛ
10.10 Италия - САЩ
13.20 Китай - Русия
БАСКЕТБОЛ
20.00 ЦСКА М - Барселона
22.00 Реал М - Дарушафака
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
15.00 Обиколка на Турция (III етап)
ПО ЕВРОСПОРТ 2
20.30 Младежка олимпиада
(лека атлетика)
КРАТКИ

Краев в престижна
класация
Халфът на националния ни
отбор и датския шампион Мидтиланд Божидар Краев попадна в
класация на авторитетното
футболно издание “World soccer”.
Българинът намери място в рубриката “Скаут на таланти”,
което е доста рядък случай за
роден играч. “Изключителен дрибльор и креативен играч, той знае
как да намери пътя към мрежата,
както показват двата му гола
при победата с 2:1 над Словения
в Лигата на нациите. Шампион
на Дания с Мидтиланд, той е
бивш играч на Левски, а преди
това е карал проби в Манчестър
Сити и Ювентус”, пишат в представянето на врачанина. Халфът
бе нареден до румънската сензация Денис Ман, лидера при голмайсторите в Серия А Кшищоф
Пионтек, гамбийския нападател
на Аталанта Муса Бароу, лявото
крило на Буркина Фасо и Аякс
Хасан Банде, новото попълнение
на Марсилия Неманя Радонич,
чешкия талант от Фиорентина
Мартин Грайчиар и босненската
надежда на Залцбург Смаил Превляк. В началото на април Краев
бе и сред номинираните за престижната награда “Golden Boy”
на италианското издание “Тутоспорт”, която традиционно се
връчва на най-добрия млад играч
за годината.

Берое прибра Гаджев
Снимка BEROE.BG

БАЛКАН ПАДА В БОТЕВГРАД,
НО ВЛЕЗЕ В ГРУПИТЕ НА ФИБА ЕВРОПА
Снимка FIBA.BASKETBALL

Американецът Брет Роузбъро атакува коша
на Ден Бош при загубата на Балкан в
Ботевград с 66:68

Балкан влезе в групите на
четвъртия по сила европейски
клубен турнир - за Купата на
ФИБА Европа. В реванша от
плейофите тимът от Ботевград
падна от холандския Ден Бош с
66:68 (16:16, 18:15, 15:25, 17:12)
в “Арена Ботевград”, но авансът
му от 10 т. в първия мач помогна
на “зелените” да стигнат до основната надпревара. Най-резултатен за ботевградчани бе американецът Микаел Хопкинс с 18 т.,
Димитър Димитров добави 17, а
Брендън Браун 10 т. За “лалетата”
друг американец - Джонатан Уилямс, заби 21 т.
“Щастлив съм, че достигнахме
групите, но не и от начина, по
който играхме. Да вкараме 66 т. в
нашата зала, е недопустимо. Оп-

ределено Ден Бош подобри играта си за последните седем дни.
Имаха много по-добра енергия и
бяха по-агресивни. Не мога да си
спомня да съм гледал баскетболен мач, в който единият отбор
има само една борба в нападение. За момчетата е различно
преживяване да играят в Европа.
В групата ни има добри отбори,
като и трите са с наистина големи бюджети. АЕК спечели титлата в Кипър срещу Керавнос - отбор, който на два пъти ни побеждава миналия сезон. Белфиус
Монс е много добър отбор в Белгия. За Цмоки Минск няма нужда
да коментираме дори. Ще опитаме да използваме шанса си и да
завършим втори”, каза треньорът
на Балкан Небойша Видич.

Владимир Гаджев позира
с екип и шалче на Берое

Берое прибра бившия национал Владимир Гаджев. За последно юношата на Левски игра в
кипърския Анортозис, откъдето
беше освободен през юни. Оттогава 31-годишният пазарджиклия
поддържа форма самостоятелно.
Гаджев има 29 срещи и 1 гол за
мъжкия национален тим. С Левски е шампион на България, двукратен вицешампион и двукратен носител на Суперкупата на
България. Носител е и на Трофея
на футболната лига с Ковънтри.
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Балкан губи
в Ботевград,
но продължава
за ФИБА Европа
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КРАЛЕВ ОБСЪЖДА С БАХ
КАНДИДАТУРАТА НА СОФИЯ
Спортният министър Красен Кралев и президентът на БОК Стефка
Костадинова се срещнаха в Буенос
Айрес с президента на МОК Томас Бах.
Тримата разговаряха и по повод евен-

туалното издигане кандидатурата на
София и България за домакинство на
IV младежка зимна олимпиада през
2024 г. Според Кралев кандидатурата
се радвала на сериозна подкрепа от

най-високо ниво в МОК. “Мисията е
възможна и има смисъл да продължаваме да работим за подготовка на
една успешна кандидатура на България за домакин на Зимните младежки

олимпийски игри (ЗМОИ) през 2024”,
заяви Кралев след срещата с Бах.
Кралев, Костадинова, вицепрезидентът на БОК Любомир Ганев, генералният секретар на БОК Белчо Горанов и директорът на дирекция “Европейски програми, проекти и международно сътрудничество” в ММС Виктория Славкова имаха едночасова
среща с техническия екип на МОК,
който ще ни консултира при подготвянето на кандидатурата на България
за домакинство на ЗМОИ през 2024
г. Българската делегация проведе и
работна среща с ръководството на
Международната федерация по ски
(ФИС), на която присъстваха и членове на организационния комитет на
Зимните младежки олимпийски игри
в Лозана 2020. Ски състезанията (алпийски дисциплини, ски бягания, ски
скокове, северна комбинация, сноуборд и фрийстайл) са основната част
от състезанията ва зимните олимпиади. Кралев проведе и дълга среща с
генералния директор на МОК Кристоф Де Кепер и вицепрезидента на
МОК проф. Угюр Ерденер.
От срещите стана ясно още, че
бюджетът за оперативните разходи за
провеждането на Игрите ще струва на
страната ни 30-40 млн. евро.

Íåâèæäàíî: Äîí÷åâ è Èëèåâ
çàåäíî íà ðàëè „Áúëãàðèÿ”
ДВАМАТА ЩЕ СЕ КОНКУРИРАТ С ОЩЕ 30 ЕКИПАЖА В 49-ОТО ИЗДАНИЕ НА НАДПРЕВАРАТА
Владимир НИКОЛОВ

Н

На път е да се случи нещо
незапомнено в историята на
родния автомобилен спорт.
Двамата най-изявени и успешни пилоти в последните години Крум Дончев и Димитър
Илиев се завръщат в тандем
за 49-ото Рали „България“, което ще се проведе през уикенда.
Дончев е носител на Европейския рали трофей за 2014
г., а Илиев осемкратен рали
шампион на България. Двама-

та са и двукратни победители
в най-престижното състезание у нас - Илиев през 2007 и
2012 г., а Дончев през 2008 и
2014-а.
Идеята е на Дончев, който
за втори път отправи предизвикателство към конкурента
си. Двамата най-сетне ще покажат и докажат, че са “заровили томахавките”.
Те ще си разменят мястото
зад волана в скоростните етапи около Варна и Албена.
„За мен ще бъде истинска
чест и удоволствие да седна в

един състезателен автомобил
с Димитър Илиев - човек, с когото дълги години мерим сили
и възможности по националните и международни трасета.
Цялото това удоволствие идва
и от факта, че ние ще се състезаваме в легендарното рали
„България“ и още повече пред
нашата публика, която изключително много ни е подкрепяла. От сърце желая успех на
всички участници!“, коментира
Крум Дончев.
“Много се вълнувам, че ще
седна отново в състезателен

автомобил, при това не на кое
да е състезание, а на рали
“България”, и не с кого да е, а
именно с Крум Дончев! Найголямото рали с най-големия
ми конкурент! Искам да уверя
всички фенове на автомобилния спорт, че ще се раздаваме
максимално и се надявам да
допринесем за тяхното удоволствие от състезанието!”, сподели шампионът Димитър Илиев.
Рали „България“ от 3 години се премести край морето,
където бяха и първите му издания - като рали “Златни пясъ-

„Лъвиците” сдъвкаха Тайланд
Снимка FIVB.COM

Нася Димитрова (вдясно) забива през единична блокада на
Тайланд, при победата с 3:2 гейма на световното в Япония

Женският ни национален отбор
по волейбол надви драматично
Тайланд с 3:2 гейма (18, -22, -18,
22, 17) в предпоследния си мач от
Световното първенство в Япония.
Така “лъвиците” записаха общо трета победа в осмия си мач и при
успех днес над Азербайджан, може
да влязат в топ 12 на шампионата.

Пред 300 зрители в зала “Мунисипал сентрал джимнезиъм” в Осака момичетата на Иван Петков съумяха да стигнат до успеха при 4-ия
мачбол, като преди това спасиха и
мачбол на азиатките.
Нася Димитрова стана най-резултатна с 28 т., като заби 22 т. от
35 опита в атака. Гергана Димит-

рова и Мирослава Паскова добавиха 20 и 19 т., а капитанката Христина Русева завърши с 9. Българките направиха повече точки в
атака (70:66) и на блокада (13:10),
но допуснаха и повече грешки
(23:20). Азиатките имаха предимство на начален удар (8:6), а с наймного точки (24) завърши Онума
Ситирак. В класирането нашите останаха 7-и с 8 т. (3 победи), а Тайланд е 6-и с 11 т. (също от 3 победи). На дъното на група F е Азербайджан с 6 т. (2:6).
“Щастливи сме от този мач, защото наистина се борихме за победата. Мисля, че сега показахме
нашия страхотен характер, защото излязохме срещу отбор, който
има огромна увереност и е трудно да играеш срещу тях”, каза
Иван Петков.
“Щастливи сме от победата, всички се раздадохме до край. Това наистина беше важен мач за нас. Тайланд има невероятна защита и игра
добре, като беше комбинативен и
стабилен на сервис. Беше трудно и
различно за игра, затова съм щастлива, защото се концентрирахме и
спечелихме”, обяви Русева.

ци” и рали “Албена”.
Надпреварата е 5-и кръг от
Българския рали шампионат и
6-и кръг от Европейския рали
трофей. То ще бъде открито в
петък в 16.30 ч. на пристанището във Варна, а веднага
след това в Албена започва
първият скоростен етап по улиците на курорта. Пилотите ще
изминат още 11 специални
етапа в събота и неделя в покрайнините на Дюлинския проход, емблематичния скок на
Аврен и легендарната отсечка
край Аладжа манастир.

Снимка БГНЕС
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Татяна Воложанина изпълнява
съчетанието си с топка на Младежката
олимпиада в Буенос Айрес. Рускинята,
която се състезава за България, получи
оценка 15,600 т. и с 15,700 на обръч
заемаше 6-о място във временното
класиране след първите два уреда на
квалификацията за многобоя, преди
изпълненията на бухалки и лента. Води
Дария Трубникова (Рус) с 35,175 точки
(17.900 на обръч и 17,275 на топка),
пред Кристина Погранична (Укр) 32,350
(17,000 и 15,350), Юлия Водопянова (Арм)
32,150 (16,150 и 16.000). В турнира
участват 36 гимнастички - по 1 от
държава, а най-добрите 8 ще играят и
на финалите във вторник

