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В ЕС единствено у нас болниците
са търговски дружества
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Бранимир Ботев: От българския
туризъм изчезват милиарди

Проф. д-р Георги Михайлов
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ма недостиг на учители, младите хора
не ги влече да започват работа в шко-
лото, професията застарява, престижът
й намалява, до 10 години проблемът
ще се изостри. Това е изводът от думи-
те на просветния министър. Признани-
ето е интересно на фона на гръмките
обещания на ГЕРБ образованието да ста-

не приоритет. Липсата на учители, нарастващата нег-
рамотност, обезбългаряването на образователния про-
цес, общият разпад на ценностите - това са опас-
ности за националната сигурност. У нас отколе е
известно, че местната общност се гради върху попа,
кмета и даскала - тоест върху държавата (властта),
православната ни вяра и култа към знанието. Неоли-
бералната доктрина целенасочено унищожи тези ав-
торитети, за да ги подмени с фалшиви - парите,
печалбата, глобализма, космополитизма, масовата кул-
тура и потребителското мислене. Българинът винаги е
имал пиетет към учителя и училището, към труда, към
това да даваш за общото благо. И още нещо: през
80-те, при онзи социализъм, който нагли самозванци
и лъжци днес плюят без аргументи, България бе на
27-о място в света по развитие и на 2-ро място в
света (след Израел) по средна интелигентност на
населението… Със сигурност едното има връзка с
другото, както и фактът, че днес сме най-бедните и
най-неграмотните в ЕС.  А авторитетите, уви, са други
- богаташът с лесните пари, мутрата, манекенката,
чалгаджиите... Друг проблем е, че за три десетилетия
твърде много реформи обрулиха консервативната ни
просветна система, а връх бе вкарването на търговс-
ката лексика и практика в нея (така е и при здраве-
то) - "парите следват ученика", "държавна помощ за
частните училища", "делегирани бюджети", "бизнес с
учебници", "американски фондации", "джендър проек-
ти" и т. н. Просветата е народно и патриотично дело,
а не бизнес, счетоводство и прокарване на чуждо-
земни влияния. Време е за връщане към изконната
роля на училището - да бъде храм на знанието и
родолюбието, да възпитава децата в морал, да ги
обучава качествено, защото без наука наистина ня-
ма сполука.

Теофан ГЕРМАНОВ

Êúäå ñè, äàñêàëå?!

È

коло 4000 учители се тър-
сят сега в училищата в стра-
ната, като всички свободни
работни места се обявяват
в сайтовете на Регионални-
те управления по образова-
нието и в Агенцията по за-
етостта. Общо учителите в
страната са над 90 000 и
очакваме тези места да бъ-
дат заети, каза министърът
на образованието и наука-
та Красимир Вълчев. Той от-
беляза, че най-голям недос-
тиг на учители традицион-
но има по предметите фи-
зика, математика, химия,
информатика, по чужди ези-
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Русия обяви, че подгот-
вя международна среща
за Афганистан на 4
септември и покани и
талибаните да участват
в нея. Специалният
представител на руския
президент за Афганис-
тан Замир Кабулов
потвърди, че талибаните
също са поканени на
срещата, която според
него се вписва в
"усилията за започване
на процес на национал-
но помирение в Афга-
нистан". Кабулов оцени
позитивно предложение-
то за тримесечно
прекратяване на огъня,
направено от афганис-
танския президент
Ашраф Гани. ç

Григор Димитров
отстъпи с три позиции
в световната ранглиста
и вече е №8 след
турнира в Синсинати.
Той загуби 910 точки
от актива си и вече
има 3790. Така Гришо
записа най-слабото си
класиране от десет
месеца. За последно
беше на толкова ниска
позиция в края на
октомври миналата
година. Осмото място
обаче е ключово,
защото дава възмож-
ност на Димитров да
пропуска първи кръг на
"Мастърсите" и да не
играе с по-високо
поставен от себе си до
четвъртфиналите. ç

Îêîëî 4000 ñå òúðñÿò òàçè
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ци, търсят се и ресурсни
учители. По думите му през
тази година между 4500 и
5000 учители се очаква да
се пенсионират, но още не
се знае колко от тях ще ос-
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танат на работа или придо-
бивайки право на пенсия,
ще подновят правоотноше-
нията си в училищата. Ми-
нистърът прогнозира, че до
9-10 години недостигът на
учители ще стане много се-
риозен, а причината е, че
поради намаляващия прес-
тиж на професията много
малко млади хора се при-
съединяват към нея. < 2

Òúðñè ñå!

В навечерието на сви-
каното по инициатива на
БСП парламентарно засе-
дание, правителството по-
иска зам.-председателят на
Комисията за финансов
надзор Ралица Агайн да си
подаде оставката заради
случая със застраховател-
ната компания "Олимпик",
съобщи вчера пред журна-
листи министърът на фи-
нансите Владислав Горанов.
Той уточни, че това е по-
зицията и на ГЕРБ, тъй ка-
то премиерът Борисов е и
лидер на партията.

Âëàñòòà
ñè èçìè
ðúöåòå
ñ Àãàéí
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София. Детският хор на Българското национално радио излезе на протест пред сградата на
радиото. Причината е прекратяването на договора на досегашния диригент на децата - Венеция
Караманова, която е в пенсионна възраст от 2011 г. Снимка Пресфото БТА9
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Няма учители, защото
професията загуби прес-
тиж. Не дава възможност
за бърз растеж. Така
министърът на образова-
нието Красимир Вълчев
обясни в сутрешния блок
на "Нова телевизия" защо
недостигат учители.

Последните години има
все повече учители, които
се пенсионират, но най-
големият недостиг се
очаква да бъде след около
9 - 10 години, обясни той и
поясни, че това е една от
причините за увеличаване
на заплатите, съобщи БТА.

Около 4000 учители се
търсят сега в училищата в
страната, като всички
свободни работни места
се обявяват в сайтовете
на Регионалните управле-
ния по образованието и в
Агенцията по заетостта.
Общо учителите в страна-
та са над 90 000 и очаква-

Ïðîôåñèÿòà çàãóáè ïðåñòèæ,
ìëàäèòå ïðåïîäàâàòåëè áÿãàò,
ïðèçíà Êðàñèìèð Âúë÷åâ

Проверка на болницата
в Сливен
Министърът на здравеопазва-
нето Кирил Ананиев разпореди
проверки в МБАЛ "Д-р Иван
Селимински" - Сливен във
връзка с починала родилка в
лечебното заведение. Това
съобщиха от пресцентъра на
Министерството на здравео-
пазването.
Екип на РЗИ - Сливен е в
болницата веднага след като е
получена информация за
случая. Днес в МБАЛ "Д-р
Иван Селимински" - Сливен
започват проверка и експерти
от Изпълнителна агенция
"Медицински одит".
"Раждането е започнало като
нормално раждане. В един
момент напъните на родилката
са станали неефективни,
главата на детето вече е била
прорязала, затова се е
наложило раждането да бъде
с инструмент. Родилката след
като се влошава, й е напра-
вен скенер. Няма счупени
ребра. Няма счупена ръчичка
и на детето. Никой не е
скачал върху родилката, няма
такова нещо. Възможно е
някой да я е натискал", заяви
Весислав Петров, директор на
МБАЛ "Д-р Иван Селимински"
- Сливен. Но въпреки това и
вчера от болницата оказаха да
дадат на близките епикризата
на Ренета. Никой не отговори
и на много им въпроси защо
се е стигнало до трагедията.

Четирима обраха
банкомат
Четирима маскирани мъже са
взривили банкомат миналата
нощ в Казанлък. Предполага
се, че откраднатата сума е
между 30 и 50 хиляди лева.
Обирът бе извършен малко
преди 3 часа. Тогава гръм
събужда живущите в блок 31
в квартал "Васил Левски".
Крадците са избягали пеш,
въпреки че според кримина-
листи наблизо ги е чакал
автомобил, съобщава БНТ.
Охранителните камери около
мястото не са успели да
запишат извършителите.
Предполага се, че открадната
сума от банкомата е между 30
и 50 хиляди лева. Той е бил
зареден в сряда миналата
седмица със 70 хиляди лева.
От взрива са нанесени
материални щети на магазина,
където се е намирала
машината и са изпотрошени
стъклата му. Извършителите се
издирват.

Най-големият дарител на общи-
на Лом в нейната история - д-р Ан-
дрей Георгиев, да бъде обявен за
почетен гражданин посмъртно, ре-
шиха общинските съветници в Лом
по предложение на местната ад-
министрация.

Д-р Георгиев дарил на своето
училище - Професионална гимна-
зия "Найден Геров" в Лом, 2,5 ми-
лиона долара, а на община Лом 500

000 долара. Дарението е получено
преди около месец в сметките на
двете институции, а по предложе-
ние на кмета Пенка Пенкова е съз-
даден обществен съвет, който да
реши как да бъдат похарчени да-
рените на общината средства. За-
сега преобладава мнението, че те

ме тези места да бъдат
заети, каза министърът на
образованието и науката
Красимир Вълчев. Той
отбеляза, че най-голям
недостиг на учители тради-
ционно има по предметите
физика, математика,
химия, информатика, по
чужди езици, търсят се и
ресурсни учители. Всяка
година преди началото на
учебната година има
търсене и недостиг на
учители, като в последните
години средно годишно
над 5000 учители се пенси-
онират, каза министър
Вълчев. По думите му през
тази година между 4500 и
5000 учители се очаква да
се пенсионират, но още не
се знае колко от тях ще
останат на работа или
придобивайки право на
пенсия ще подновят
правоотношенията си в
училищата. Още през

миналата година започнах-
ме да разработваме
информационна система,
която да картографира
търсенето и предлагането
на педагогически специа-
листи и на педагогическа
работа в страната, съобщи
министър Вълчев.

В близо 900 училища в
страната има ремонтни
дейности, като това са
както цялостни ремонти,
така и основни ремонти
на отделни компоненти на
образователната инфраст-
руктура. Извършват се
също текущи или "козме-

тични ремонти", съобщи
министърът на образова-
нието и науката Красимир
Вълчев. Той каза, че
близо 100 са училищата,
които се ремонтират
изцяло по ОП "Региони в
растеж" и по Програмата
за развитие на селските
региони.

Близо 80 детски гради-
ни цялостно се обновяват,
а догодина очакваме още
над 300 образователни
институции да бъдат
цялостно обновени, ин-
формира министър Въл-
чев.ççççç

Êðóïåí äàðèòåë ñòàâà ïî÷åòåí
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трябва да отидат за възстановява-
не на спортна зала "Балканиада" в
Лом, съобщи БТА.

Д-р Андрей Георгиев е роден в
София през 1921 година. В начало-
то на 50-те години на миналия век
той емигрира в САЩ и създава там
собствена клиника. Постепенно нат-
рупва богатство, голяма част от ко-
ето завещава на своето училище в
Лом и на родния си град. Д-р Геор-
гиев почина неотдавна в САЩ. От
общината и от гимназията в Лом
заявиха, че никой друг не е правил
такова голямо дарение за тях и съ-
общиха, че скоро ще открият из-
ложба с материали и снимки за жи-
вота и делото на д-р Андрей Геор-
гиев.ççççç

Българската академия
на науките присъди
почетното звание

"Доктор хонорис кауза"
на изтъкнатия японски

учен и Нобелов лауреат
проф. Шиня Яманака

(дясно). Връчването се
състоя в зала "Проф.
Марин Дринов". На

снимката: акад. Юлиан
Ревалски (ляво).

Екшън се разигра в
центъра на София посред
бял ден. Патрулки преслед-
ваха лек автомобил в ра-
йона край улиците "Удово"
и "Тунджа". В близост до
22-ро училище лекият ав-
томобил бе заобиколен от
четири патрулки. Шофьо-
рът бе задържан зрелищ-
но.

От полицията потвърди-
ха, че при преследване
има задържан криминално
проявен млад мъж. Тепър-
ва ще се установява защо
е бил преследван.

От полицията засега не
се потвърждава версията,
че криминално проявеният

Çðåëèùåí àðåñò íà àâòîêðàäåö â Ñîôèÿ

е стрелял по полицаите. Ед-
на от версиите е, че той е
задържан за автокражба.
Криминално проявеният 19-

Снимкa Пресфото БТА

годишен автоджамбазин е
откраднал лек автомобил,
с който е бил засечен днес
от полицаите.ççççç
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Събитията

� 1737 г. - В София е обе-
сен самоковският владика Си-
меон Самоковски, който е сред
организаторите на въстанието
в Нишко и Пиротско.
� 1877 г. - Руско-турска

война (1877-1878): начало на
втората битка при Шипка.
� 1911 г. - Картината „Мо-

на Лиза“ на Леонардо да Винчи
е открадната от служител на Лу-
въра; намерена е през 1913 г.
� 1989 г. - Турция затваря

границата си с Народна репуб-
лика България, след като вече
са се изселили 344 000 бъл-
гарски турци.
� 1999 г. - С два взрива е

направен опит да се разруши
Мавзолеят на Георги Димит-
ров в София; сградата обаче
не рухва и се налага да бъде
досъборена с механични сред-
ства.
� 2006 г. - Русия изплаща

предсрочно целия си дълг към
Парижкия клуб на страните
кредитори, като последната
вноска възлиза на 23,7 мили-
арда долара.

Родени

� 1862 г. - Емилио Салга-
ри, италиански писател
� 1902 г. - Ангел Каралий-

чев, български писател

� 1923 г. - Шимон Перес,
бивш премиер, външен минис-
тър и президент на Израел, Но-
белов лауреат
� 1945 г. - Аспарух Нико-

димов, български футболист и
треньор
� 1947 г. - Емил Табаков,

български диригент и компо-
зитор
� 1986 г. - Юсейн Болт,

ямайски лекоатлет

Починали

� 1940 г. - Лев Троцки, рус-
ки политик и революционер
� 1964 г. - Палмиро Толи-

ати, италиански комунистичес-
ки ръководител
� 1979 г. - Джузепе Меа-

ца, италиански футболист
� 1997 г. - Юрий Никулин,

руски комедиен актьор и
клоун

Ïðè óïðàâëåíèåòî íà ÃÅÐÁ ñå ðóøè äúðæàâíîñòòà, ïîä÷åðòà Êîðíåëèÿ Íèíîâà
Председателят на

парламента Цвета Караян-
чева свиква извънредно
заседание на Народното
събрание, съобщиха от
пресцентъра на институци-
ята.

Заседанието е насро-
чено за днес от 13 часа.

Лидерът на БСП Корне-
лия Нинова входира в
деловодството на парла-
мента вчера искане за
извънредно заседание. То
е подписано от почти
цялата парламентарна
група на БСП, която е
съставена от 79 народни
представители.

С това от опозицията
спазват изискването на
Конституцията искането
за извънредно заседание
да бъде подписано от
една пета от състава на
парламента. БСП са
предложили дневен ред,
което е другото изискване
за свикване на заседание.

От опозицията предла-
гат той да включва две
точки: изслушване на
премиера Бойко Борисов
за електронните системи
на страната и изслушване
на министъра на финанси-
те във връзка с отнетия
лиценз на кипърското
застрахователно дружест-
во, от което бяха засегна-
ти около 200 хил. българи.

Съгласно Правилника
за организацията и дей-
ността на парламента
председателят е длъжен
да насрочи заседанието
не по-късно от 7 дни след
постъпване на искането,
независимо дали Народ-
ното събрание е във
ваканция или не.

Внесохме искане за
свикване на извънредно
заседание на Народното
събрание. Предлагаме
дневен ред от две точки -
първата е проект за
решение по казуса за ЗД
"Олимпик", а втората е за
изслушване на министър-
председателя във връзка
със срива в системата на
Търговския регистър и

електронните системи в
страната. Днешното
решение при премиера е
абсолютно неудовлетвори-
телно и за нас, и за
засегнатите от фалита на
кипърското дружество
"Олимпик" български
граждани. Застраховането
е регулиран пазар, в
който държавата има
своята ключова роля.
Освен това "Гражданска
отговорност" е задължи-
телна застраховка, така
че българските граждани
са добросъвестни платци.
След като държавата не е
упражнила необходимия
контрол в лицето на КФН,
след като се е стигнало
дотук, не може да изле-
зеш и да кажеш на тези
хора да си водят делата в
Кипър. Възможни са други
решения. Ние твърдим, че
може гаранционният и
обезпечителният фонд в
България да платят на
хората, да влязат в права-
та им и тогава от свое
име да водят дела в
Кипър. Това би било
отговорно към тези над
250 000 българи, болници
и други юридически лица,
които са се застраховали
там.

Изненадваща е упори-
тостта, с която правителс-
твото не иска да предпри-
еме тези стъпки, за да се
помогне на хората.  Днес
се твърди, че ще се чака
европейска директива,
която да променя евро-
пейското законодателство.
Ние питаме - защо е

необходимо да чакаме
това? Ако е необходима
промяна в законодателст-
вото, свикваме заседание
на парламента, тук сме,
нека се внесе спешна
промяна в българския
закон. Могат за 24 часа
да помагат на Кирил
Домусчиев, не могат да
помогнат на над 250 000
българи. Не можем да
разберем тази упоритост
на правителството, да не
иска да помогне на хора-
та, но започваме да си
задаваме въпроси. Да не
се окаже, че това е пира-
мида? Има ли пари в
гаранционния фонд? Да
не се окаже, че там няма
необходимите средства и
някой не е упражнил
контрол къде са и колко
са? Тези въпроси искаме
да  обсъдим на заседани-
ето на Народното събра-
ние, защото в проекта за
решение, който предлага-
ме, ние възлагаме на
КФН да направи доклад с
пълната информация за
активите на дружеството.
Искаме информация за
събраните пари в гаранци-
онния фонд и фонда за
обезщетение, за това в
кои банки се съхраняват,
по какъв начин и т. н.
Искаме пълна прозрач-
ност за състоянието на
фонда. Премиерът да не
казва, че трябва данъкоп-
латците да платят от
джоба си тези пари. Това
не е вярно. Застраховате-
лите внасят в този фонд
вноска, която е гаранция

именно за такива случаи.
Това са пари, удържани от
застраховките, които е
внесъл всеки човек - така
че да не се прехвърля
отговорността на данъкоп-
латците. Единствената
вина е на държавата и
институциите - КФН. Да
се поеме отговорност не
само чрез оставката на
Ралица Агайн. Необходима
е политическа отговор-
ност за това какво се
случва в държавата.

За Търговския регистър
отговорността се понесе
от чиновниците. Министър
Цачева все още си държи
оставката за срива в
Търговския регистър. Ще
бъде освободена Ралица
Агайн, но не бива да се
спира дотам, защото тази
практика - освобождаваш
някой от администрацията
и чиновниците и смяташ,
че с това отговорността
пада от политическото
ръководство, трябва да
спре. Тук става въпрос за
политическа отговорност,
за това, че при правител-
ството на Бойко Борисов
се руши държавността и
институциите. Днес минис-
търът на финансите казва,
че Комисията не е знаела
как да реагира, какво да
направи. Комисията за
финансов надзор е инсти-
туция, има закон. Пробле-
мът е, че институциите в
България не работят, че
разрушиха държавността
и държавата и че систе-
мите една по една започ-
ват да рухват. ç

Със заповед на минис-
търа на правосъдието Цец-
ка Цачева, считано от 20 ав-
густ 2018 г., на поста изпъл-
нителен директор на Аген-
цията по вписванията е наз-
начена Габриела Козарева,
която е преминала през ня-
колко държавни институции
при различните правителс-
тва на ГЕРБ. Тя заема мяс-
тото на Зорница Даскало-
ва, която в петък подаде
молба за освобождаване от
заеманата от нея длъжност.
Габриела Козарева е магис-
тър по право от Софийския
университет СУ "Св. Климент

Áèâøà çàìåñòíèê-ìèíèñòúðêà íà
ñïîðòà îãëàâè Òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð

Охридски". От февруари
2018 г. до сега Козарева е
била изпълнителен директор
на Изпълнителната агенция
за насърчаване на малките
и средните предприятия. Тя
има над десетгодишен уп-
равленски, административен
и  професионален опит в
сферата на бизнеса и тър-
говското право. Била е ди-
ректор на дирекция "Спорт-
на инфраструктура и управ-
ление на държавното учас-
тие" в Министерството на
младежта и спорта от май
2015 г. до май 2017 г. Замес-
тник-министър в Министер-

ството на младежта и спор-
та е от май 2017 г. до февру-
ари 2018 г.   Преди това Габ-
риела Козарева е била кон-

султант в частния бизнес и
съдебен помощник във Вър-
ховния административен съд
на Република България. ç

Габриела
Козарева

Снимка
Пресфото

БТА
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Правителството иска
зам.-председателят на
Комисията за финансов
надзор Ралица Агайн да си
подаде оставката, заради
случая със застраховател-
ната компания "Олимпик".
Това съобщи вчера пред
журналисти в МС министъ-
рът на финансите Владис-
лав Горанов. Той уточни, че
това е позицията и на ПП
ГЕРБ, тъй като премиерът
Борисов е и лидер на
партията. В ранната сутрин
на вчерашния ден в Минис-
терския съвет имаше
среща на министър-предсе-
дателя Бойко Борисов с
министъра на финансите и
с председателя на Комиси-
ята за финансов надзор
Карина Караиванова-
Ганозова, представители на
застрахователния бранш,
експерти и служители от
ДАНС. Застрахователният
кодекс не предвижда
възможността правителст-
вото да поиска оставката
на зам.-председател на
КФН, изчерпателно са
изброени и хипотезите, при
които парламентът може
да освободи предсрочно
член на Комисията за
финансов надзор и затова

се надява Ралица Агайн
сама да освободи поста.
При отстраняване от
парламента, който е изб-
рал Агайн на поста й, тя
можело да съди страната в
Европейския съд по права-
та на човека. Владислав
Горанов обаче не спомена
нищо за отговорността на
шефката на комисията
Карина Караиванова, която
оглави органа благодаре-
ние на неговото лично
благоразположение.

КФН не се е поинтере-
сувала от правилата и
процедурите, които следват
за ЗК "Олимпик" след

обявяването на фирмата в
несъстоятелност и не е
уведомила Народното
събрание и правителството
за рисковете, които предс-
тоят за застрахователния
сектор. КФН не е обърнала
и внимание за доста по-
ниските цени, на които е
продавала полици ЗК
"Олимпик", обяви причини-
те за  исканата оставка
финансовият министър.

Българският Кодекс за
застраховане предвижда
клоновете на застрахова-
телните фирми от страни
на Европейския съюз да
внасят вноски в Гаранцио-

нен фонд. Парите във
фонда служат за покритие
на щети при липса на
застраховка гражданска
отговорност. Парите от
фонда не могат да служат
за връщане на вноските на
гражданите, които имат
полици от "Олимпик". Ако
кипърски съд обяви фирма-
та в несъстоятелност, тези
хора се превръщат автома-
тично в кредитори и ще
получат автоматично пари
от кипърския гаранционен
фонд. Ако фирмата обаче
бъде прекратена по друг
начин, ще е нужна правна
помощ. Ще наемем и
добра адвокатска фирма в
Кипър, която да ни помага
за търсене правата на
българските граждани,
пострадали от дейността
на "Олимпик", посочи
Горанов. ç

Âëàñòòà ìîëè Ðàëèöà Àãàéí
ñàìà äà ñè ïîäàäå îñòàâêàòà

Само трима души, от за-
сегнатите над 270 000 за-
сегнати от фалита на ки-
пърската застрахователна
компания "Олимпик", про-
тестираха вчера пред сгра-
дата на Комисията за фи-
нансов надзор. Един от ор-
ганизаторите на протеста
заяви пред журналисти, че
КФН не е изпълнила слу-
жебните си задълженията
по казуса с фалита на зас-
трахователната компания,
предаде "Фокус"."Ако не
признаят полицата ми, ще
си търся правата по съде-
бен път. Скоро най-веро-

Причината оставката на Агайн да не бъде
направо взета, както това се случи напри-
мер с директора на Агенцията по вписвани-
ята или преди това със зам.-министър на
земеделието отново след протести, е, че на
практика КФН по закон е независима от пра-
вителството. Отчита се пред Народното съб-
рание. В допълнение от началото на тази
година дейността на комисията не се фи-
нансира от бюджета, а от нейните приходи.

В Закона за Комисията за финансов над-
зор ясно са описани случаите, в които се
прекратява мандатът на зам.-председатели-
те й. Това става в случай на оставка, при
фактическа невъзможност да изпълнява за-
дълженията си повече от шест месеца и слу-
чаите, в които членът на комисията на тази
позиция се окаже в конфликт на интереси
или с присъда. Така оставката на Ралица Агайн
в момента е единствено в нейните ръце. Тя
зае поста на 24 януари 2014 г. и съответно
мандатът й изтича на същата дата през 2020

Ñàìî äåïóòàòèòå ìîãàò äà îñâîáîäÿò
çàì.-ïðåäñåäàòåëèòå íà ÊÔÍ

г. Назначаването на зам.-председателите на
комисията става с одобрение на Народното
събрание и по предложение на председате-
ля на регулатора.

Агайн не за пръв път заема зам.-предсе-
дателски пост в комисията при различните й
ръководства в годините. От май 2009 до юли
2010 г. като заместник-председател тя отго-
варяше за капиталовия пазар, а от април
2005 до май 2009 г. ръководеше управле-
ние "Застрахователен надзор", както и в мо-
мента.

Прокуратурата и ДАНС също се захвана-
ха да проверяват Ралица Агайн. "Предмет на
проверката са начинът на осъществяване на
държавния застрахователен надзор от стра-
на на Комисията на ресорния й заместник-
председател, ръководещ управление "Заст-
рахователен надзор" и на това управление,
по отношение на конкретния застраховател.
Ще бъде проверено спазването на изисква-
нията на закона за започване на дейността

Îò íàä 270 000 óæèëåíè, òðèìà íà ïðîòåñò ïðåä ÊÔÍ çà „Îëèìïèê“
ятно ще ми бъде написан
акт, който ще обжалвам",
обяви той. "Сключената ми
полица е анулирана с ре-
шение на КФН. С решение
се отменя закон, не мога
да приема това", коменти-
ра той. Протестът от три-
ма се проведе под наслов
"Протест срещу "спането"
на Комисията за финансов
надзор".

Участие във фейсбук бя-
ха заявили 369 души. Под-
писалите се настояват за
оставка на председателя на
Комисията и уволнения на
служители. Това е вторият

Основният проблем на
българския туризъм е, че
не е ясно как се управ-
лява секторът и защо от
него изчезват милиарди.
Това коментира в ефира
на bTV бившият ресорен
заместник-министър Бра-
нимир Ботев. Според не-
го не са коректни обяве-
ните от ведомството дан-
ни за броя летовници в
страната.  "Говори се за
близо 9 млн. туристи, а в
същото време туристите,
които реално са осъщес-
твили нощувки в Бълга-
рия, са от порядъка на
3,5 млн.", обясни той. "Ос-
таналите са или транзит-
но преминаващи, или по-
сетители - това не са ту-
ристи. Или някъде друга-
де изчезват тези цифри -
ако ние наистина имаме
9 млн. туристи, има 17
млн. нощувки, които от-
чита НСИ, които грижли-
во се пропускат и не се
казват. Някой ще повяр-
ва ли, че идват туристи-
те в България, стоят два
дни и си тръгват?", запи-
та Ботев.

Той призна, че бил
"посъветван" да не пра-
ви толкова остри комен-
тари, но не посочи от
кого. В същото време за-
яви, че очаква с нетър-
пение срещата в съда с
министъра на туризма
Николина Ангелкова, ко-
ято заплаши да го съди
за клевета. Бившият за-
местник-министър обяви
отново, че начинът, по
който се управлява ту-
ризмът от Ангелкова и хо-
рата около нея, предос-
тавя индустрията в ръце-
те на мутрите. ç

Áðàíèìèð Áîòåâ:
Îò áúëãàðñêèÿ
òóðèçúì èç÷åçâàò
ìèëèàðäè

Âëàäèñëàâ Ãîðàíîâ íå ñïîìåíà íèùî
çà îòãîâîðíîñòòà íà øåôêàòà íà
Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ íàäçîð
Êàðèíà Êàðàèâàíîâà, êîÿòî îãëàâè
îðãàíà áëàãîäàðåíèå íà íåãîâîòî
ëè÷íî áëàãîðàçïîëîæåíèå

на клона на ЗК "Олимпик" в България, из-
пълнението на правомощията от страна на
надзорните органи по Кодекса за застрахо-
ването и Закона за Комисията за финансов
надзор, както и упражняването на текущ над-
зор, включително след издадената забрана
"Олимпик" да сключва нови договори и да
удължава срока на досегашните", съобщиха
от държавното обвинение в понеделник. Про-
верката е разпоредена от главния прокурор
Сотир Цацаров само ден, след като премие-
рът Бойко Борисов се ангажира правителст-
вото да се заеме със случая и да подпомог-
не потърпевшите от фалита на компанията,
доколкото законът го позволява. ç

протест на засегнатите от
фалита на застрахователна-
та компания. След полунощ
на 18 август собственици на
автомобили, застраховани в
"Олимпик", опитаха да бло-
кират площада пред парла-
мента с искане полиците им
да действат до срока, до
който са сключени.

В началото на май заст-
раховки в "Олимпик" са има-
ли близо 275 000 коли, кое-
то означава 9.2% пазарен
дял в автомобилното заст-
раховане в България и чет-
върто място след "Лев инс",
"Бул инс" и "Евроинс". ç

Само трима граждани протестираха вчера пред сградата на Комисията за
финансов надзор, във връзка с казуса на застрахователна компания

"Олимпик". Полицията обаче здраво  охраняваше сградата на комисията.
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Çàùî ñå çàáëóæäàâàìå?
Ñ êàêâè èêîíîìè÷åñêè óñïåõè ñå õâàëè ïðàâèòåëñòâîòî?
Êàêâè îïòèìèñòè÷íè àíàëèçè ïóñêàò èêîíîìèñòè è
ìåäèè, êîèòî ãî êðåïÿò?

Няколко пъти не
можа да се състои
производство на
автомобили в Бълга-
рия, макар че страни
с население близо
до нашето като
Унгария имат по 3
автомобилни завода
и четвърти (на БМВ)
се строи в момента.
Написах коментар в
този смисъл. Нищо
не произвеждаме и
не изнасяме, в
търговски дефицит
сме, който сега е
малък само заради
кризата и ниската
покупателна способ-
ност. И някои ми
възразиха - нямало
криза, износът
расте, щял да стигне
50 млрд. лева тази
година, фактите
показвали и т. н.

Може би някои не
забелязват нещо,
голямо като слон в
стаята.

България е в
перманентна опусто-
шителна криза вече
години наред.

Страна, която е
изгубила към 2 млн.
от населението си
(около 25%) и про-
дължава да го губи,
е в най-тежката
криза, която можем
да си представим.
Емигрантският поток
навън не спира. И
той основно е по
икономически причи-
ни - липса на работа
тук, ниско заплаща-
не и слаби перспек-
тиви за в бъдеще.

Сега и онези,
които искат да
започнат тук произ-
водство, не могат да
намерят хора, защо-
то са се разбягали
по чужбина, било
дългосрочно, било
като сезонни работ-
ници през половина-
та година. И никак
не е успокоително,
че данните показва-
ли нисък процент на
безработица. Те
хората просто не се
регистрират и зами-
нават.

Ето например
голям чужда инвес-
титор със завод за
резервни части (до
Димитровград)
предлага начална
заплата 800 лв.

И кой ще се
хване, като може да
работи нискоквали-

фицирана работа в
Гърция за 1000 евро?
Или да работи също-
то в Чехия (където
не достига работна
ръка), пак в завод
за авточасти, за
1800 евро. (Примерът
с Чехия е от страни-
цата на българската
емигрантска общност
там - в нея има
такива оферти.)

С какви икономи-
чески успехи се
хвали правителство-
то? Какви оптимис-
тични анализи пус-
кат икономисти и
медии, които го
крепят? Защо се
самозаблуждаваме?

Не е ли очевид-
но? Най-слабата
икономика в ЕС, с
най-ниски заплати.

Брутният вътре-
шен продукт на
България е около 4
пъти по-малък от
чешкия или от гръц-
кия (където е тежка
криза), два пъти и
половина пъти по-
малък от унгарския и
т. н. С какво да се
хвалим? Какво
произвеждаме и
продаваме на света?

Излишно е да се
цитират числа.
Например какъв е
търговският ни
дефицит години
наред. Може да
каже съвсем про-
сто - България е
страна, която

продава на света
по-малко, отколко-
то купува

Купува всички
индустриални про-
дукти - коли, автогу-
ми, климатици,
телевизори, смарт-
фони, суровини,
горива, храни. Дори
плодове и зеленчуци
купува - благодаре-
ние на това, че
обяви ликвидация на
селското стопанство,
вместо да го прест-
руктурира.

Една страна няма
как да съществува в
такова състояние.
Някой трябва да
покрие разликата
между внос и износ.
Дефицитът трябва да
се компенсира с
нещо - чужди инвес-
тиции, туризъм и др.
Туризмът горе-долу
върви въпреки всич-
ки забележки за
ниво на курорти,
обслужване, реке-
тьорско разпределе-
ние на Черноморие-
то и плажовете му, и
т. н.

Чуждите инвести-
ции обаче са катаст-
рофални, миналата
година стигнаха
около 700 млн. евро.
Тази година дай
боже да станат 1
млрд., макар че
според някои финан-
систи това основно
са преструктурирани

кредити. А преките
чужди инвестиции
преди години са
стигали 9 млрд. евро.
Сегашният спад, във
време на оживление
в Европа, показва,
че у нас в момента
нещо дълбоко не е
наред. Дали рекет от
властта, съдебна
система, влошени
условия, но нещо
пречи България да
произвежда и да
привлича инвести-
ции, дори в сравне-
ние с преди 10-ина
години.

Като кажеш, че у
нас автомобил не
никне, тоест всички
опити за автомобил-
но производство са
се проваляли, все
ще се намери някой
да успокои, че все
пак правим авточас-
ти. Не било толкова

важно да правим
коли. Това е начин
на мислене. Кризата
е в главите ни. Ние
я правим, възпроиз-
веждаме я навсякъ-
де с манталитета си.

България произ-
веждаше автобуси,
камиони, електрока-
ри, мотокари, авто-
мобилни гуми. Неза-
висимо от качество-
то това беше създа-
ло контингент от
квалифицирана
работна ръка, някак-
ва грамотна част от
обществото.

Вместо да прода-
де тези производст-
ва на големи светов-
ни компании, съот-
ветно да се издигнат
на друго качествено
равнище,

България ги закри
без остатък

Грамотни хора
останаха без работа.

Всички бивши
соцстрани например
си продадоха заво-
дите за гуми на
големите фирми. А у
нас заводът във
Видин го закриха.
България купува гуми
за около поне 300
млн. евро годишно.
Можеше част от тях
да произвеждат у
нас в завод напри-
мер на "Мишлен"
(филиал на която
компания построи
завода във Видин
навремето при
соца). Нещо стана
дума за търговски
дефицит?

Заводът за авто-
буси в Ботевград
произвеждаше и по
лиценз на германс-
ката фирма "Касбьо-
рер Сетра". И в оня
соц дори с такъв

Иван БАКАЛОВ

От сайта e-vestnik

модел спечели
конкурс за 160
градски автобуса за
Атина. Някой българ-
ски град да се е
опитал да помогне
на българското
производство, като
поръча "Сетра" в
завода в Ботевград?
Можеше да им
направят градски
автобуси по немски
лиценз, щеше да
има производство.
Дори да го бяха
харизали на герман-
ците без пари. Но
не. В началото на
90-те кметът на
София Янчулев дори
демонстративно
отказа да преговаря
със завода в Ботевг-
рад и купи рецикли-
рани мерцедеси от
Истанбул. Още едно
закрито производст-
во. Така и с камиони
и т. н. Но като го
кажеш - ама това
било носталгия по
соца.

В България е
имало 164 консервни
комбината, сега има
10-ина, които не
работят с пълен
капацитет. На това
ще ти обяснят, че
тогава е било излиш-
но, сбъркан соц
модел. Ами те за
къде произвеждаха?
Да не би да са
работили залудо?

Или като кажеш,
че сега две трети от
доматите са вносни,
а в миналото Бълга-
рия е била от най-
големите износители
в Европа - …ти си
комунист.

Кризата е в
главите. От нея
трудно се излиза.



Ìèëêî ÄÈÌÎÂ, ïðåäñåäàòåë íà
ÏÊ „Èçãðåâ“ ãð. ×åðíîìîðåö:

"Щастлив
съм, че съм
председател
на ПК "Изг-
рев" гр. Чер-
номорец, ко-
операция с
83 годишна
история. За
изминалата
година на-
шата коопе-
рация отно-
во е с най-
добри фи-
нансови по-
казатели от
кооперации-

те в състава на РКС „Черноморие“ гр. Бургас и попада в
класацията „50 топ кооперации от комплексното класи-
ране на ЦКС“. Стабилността показва, че водената поли-
тика от ръководството на управителния съвет е правил-
на. Всички виждаме, че икономическата обстановка в
страната не се подобрява. Ниската покупателна възмож-
ност на хората и демографската криза води и до намаля-
ване на оборотите в търговските обекти. Нашата коопе-
рация разчита на изкараната печалба през летния сезон,
която ни дава възможност да покрием част от загубите
през зимния период. Драстично намаля строителството в
региона. Това доведе до намаляване на оборота както на
магазина за строителни материали така и на хранител-
ните магазини където пазаруваха строителните работни-
ци. Въпреки това кооперацията продължава упорито да
се бори не само за своето оцеляване, но и за своето
развитие в бъдеще. Разполагаме с достатъчен резерв, който
ще ни позволи да развиваме своите дейности. С това
доказваме предимствата на кооперативната система, опи-
райки се на здравите си корени на социално отговорна
структура с грижа за интересите на членовете си."

ÇÅÌß
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Търговия на дребно

Основната дейност на
кооперацията е търговия
на дребно, която се осъ-
ществява в 4 търговски
обекта. През последните
години се отчита ръст на
приходите. Очаква се по-
ложителната тенденция да
се запази и през тази го-
дина. Намалената покупа-
телна способност на насе-
лението, обаче, поставя все
по-сериозни предизвика-
телства пред ПК "Изгрев"
гр. Черноморец в усилия-
та й да задоволи потреби-
телското търсене и да уве-
личи стокооборота, като
поддържа богат асорти-
мент от стоки и услуги в
своите обекти.

Приносът на член-
кооператорите към увели-
чаването на потреблени-
ето в магазините се оказ-
ва недостатъчно въпреки
отстъпките, които коопе-
рацията им предоставя.
Тук решаваща роля имат
служителите в търговски-
те обекти, които трябва
да проявяват по-голяма
инициативност, тъй като
те са лицето на коопера-
цията пред гражданите и
клиентите. Само с богат
асортимент, приятна ат-
мосфера и отзивчивостта
на търговските работни-
ци могат привлекат нови
лоялни клиенти. В тър-
говските обекти на коо-
перацията се предлагат и
предоставят клиентски
карти за ползване на 3%
отстъпка върху направе-
ните покупки. В магазин
"Автогара" има издадени
271 клиентски карти, от
тях 77 са на член-коопе-

ÏÊ „Èçãðåâ“ ãð. ×åðíîìîðåö:
� ПК "Изгрев" Черноморец членува в РКС
"Черноморие" гр. Бургас
� Кооперацията има 155 член-кооператори
� Основната стопанска дейност на ПК "Из-
грев" Черноморец е търговия на дребно
� Кооперацията стопанисва 4 търговски
обекта, два са от веригата КООП и обслуж-
ва 7 населени места

ва, но и в това направле-
ние има сериозни резер-
ви, тъй като годишното
участие в националния
единен кооперативен па-
зар (НЕКП) все още не е
достатъчно. Постигнатите
резултати, показват, че за
да се подобри тази тенден-
ция трябва да бъдат нап-

ратори, а останалите на
лоялни клиенти.

ПК "Изгрев" гр. Черно-
морец ще продължи и сво-
ето участие в Единния ко-
оперативен пазар (ЕКП).
Кооперацията зарежда
своите обекти от складо-
вете на РКС "Черноморие"
гр. Бургас, в който члену-

ПК „Изгрев“ гр. Черно
инвестиционна политика
ПК „Изгрев“ гр. Черно
инвестиционна политика
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Днес своя юбилей праз-

нува големият български ли-
тератор и критик, учен и об-
щественик професор Чав-
дар Добрев.

За българското ляво той
е не просто един от доайе-
ните, но и от последните
мохикани от едно славно
поколение, което даваше
облика на българската кул-
тура във времето на ней-
ното процъфтяване и отва-
ряне към света през 70-те
и 80-те години на ХХ век.
Но и бе един от воините,
които водиха битки за ля-
вата идея в годините на от-
рицание и разруха. Името
му заслужено стои наред с
колоси на лявата идея и ля-
вото слово като Валери
Петров, Стефан Продев,
Коста Андреев, Анжел Ва-
генщайн, Горан Готев и мно-
го други. В идеалите той ни-
кога не се поколеба, на иде-
ите той никога не изневе-
ри, макар че като всеки ис-
тински интелектуалец е
имал привилегията да мис-
ли и да се съмнява. И днес
- на 85 - той също е техен
страстен защитник, на чие-
то слово и искреност мо-
гат да завидят мнозина!

 Малцина останаха ис-
тинските български интелек-
туалци и безспорно той е
един от тях - с кипяща енер-
гия, която проявява и днес
на тази патриаршеска въз-
раст, с ярка гражданска по-
зиция на несъгласие със
статуквото и пороците не
само на нашето общество,
но и на световния ред. Та-
къв той е в годините преди
1989-а, когато е отстоявал
мнението си и на страни-
ците на печата, и в рамки-
те на културните институ-
ции, които е ръководил.
Собственото му мнение не-

Ëåâèÿò èíòåëåêòóàëåö

Ïðîôåñîð ×àâäàð Äîáðåâ íà 85 ãîäèíè
рядко е било изпреварва-
що времето си, пропито с
дух на свободолюбие и кри-
тичност - тогава, когато
мнозина от днешните закъс-
нели дисиденти припяваха
само и единствено в духа
на официозното слово. И
след промените той е кри-
тичен, свободолюбив, неу-
добен на новото статукво,
защото и то е неудобно за
духа и вярата му.

Няма спор, Чавдар Доб-
рев е мъж с енциклопедич-
на култура, която го поста-

вя над националните грани-
ци на културния живот.

Една от най-точните ха-
рактеристики за него спе-
циално за ЗЕМЯ даде бив-
шият вицепремиер и минис-
тър на културата Георги
Йорданов, с когото са ра-
ботили заедно в сферата на
управлението на културата
- единият като ръководител,
а другият като съветник:
"Той е най-утвърденият сред
живите български литера-
турни критици, но и голям
публицист, поет, а наскоро

издаде и сборник със свои
разкази", припомни Георги
Йорданов и допълни, че
проф. Чавдар Добрев е вой-
нстващ защитник на прав-
дата в българската литера-
тура и в обществения жи-
вот, който е отдал цялото
си съществувание на левия
идеал за социална справед-
ливост.

Безспорно, Чавдар Доб-
рев е познат в редица сфе-
ри - от литературната тео-
рия до театъра (бил е гла-
вен драматург на Народния
театър в периода, в който
неговият репертоар се де-
мократизира и обогатява),
в изкуствознанието, но и
като писател, публицист, по-
литически анализатор.

Той е един от най-вещи-
те теоретици на културата
и процесите на нейното уп-
равление, в което е участ-
вал като ръководител на
стратегически научни цент-
рове и съветник. В свои ме-
моарни книги със скром-
ност, но правдиво описва
това свое участие в осъщес-
твяването на каузата на кул-
турното ни отваряне към
света и на мечтата за гра-
деж на общество по зако-
ните на естетиката.

Разбира се, за читате-
лите на ЗЕМЯ от няколко
поколения той е известен
най-вече като журналист и
публицист, чакан от чита-
телите заради острите,
неординарни и смели ста-
тии с нетрадиционен ъгъл
към политическите събития
и процеси. Публицистично-
то творчество на проф.
Чавдар Добрев е поредно-
то доказателство, че голе-
мите идеи не са плод на
конюнктурата, а могат да
се родят само в мъдрата
глава на човек с голям жи-

тейски опит и многостран-
на култура.

Чавдар Добрев е и по-
литик, и дипломат - не са-
мо в професионалната дип-
ломация (работа в посолс-
твото и културния център
в Москва в тежките годи-
ни след 1990-а, когато во-
ди битки за запазване на
българо-руските връзки
срещу мощни сили на раз-
рухата), но и в сферата на
народната дипломация -
още от младежките си го-
дини става ярък приятел на
Унгария и посланик на ун-
гарската култура у нас и на
българската - в Будапеща.
Чавдар Добрев е и поли-
тик не по постове и зва-
ния, а по дух. Заемал фор-
мално високи постове за
кратко (депутат в 37-ото на-
родно събрание и член на
Висшия съвет на БСП), но
със свои статии и публи-
цистични позиции по зло-
бодневни и стратегически
теми той си извоюва влия-
ние във формирането на
процесите в българската
левица и при търсенето на
нейната нова идентичност
и в отвоюването на тради-
цията и историческата ис-
тина. А в политиката той е
един от малцината мъдре-
ци, към чиито съвети е ред-
но да се вслушват хората
от по-младите поколения.

Във всяка от тези сфе-
ри Чавдар Добрев е човек
с мъжки характер и ярък по-
черк, който не робува на ав-
торитети, а на Истината, ко-
ято за него е свята - тъй
както е за всеки истински
ляв интелектуалец.

Пожелаваме му здраве,
дълголетие, и творчески си-
ли и активност.

На многая лета!
ÇÅÌß

Проф. Чавдар Атанасов
Добрев е роден в Ямбол.
Завършва гимназия в род-
ния си град (1947-1951 го-
дина) и унгарска филоло-
гия и журналистика в Бу-
дапещенския университет
"Лоранд Йотвьош" (1951-
1955 година). Защитава
кандидатска дисертация
на тема "Творческо мно-
гообразие в съвременна-
та българска драматургия"
в Академията за общест-
вени науки при ЦК на
КПСС-Москва (1960-1963
година) и степента "Док-
тор на изкуствознанието"
с дисертационен труд "Ли-
рична драма" (1975 годи-
на) в Института за изкус-
твознание при БАН. Нау-
чен сътрудник в секция
"История и теория на те-
атъра" (1963-1997 година,
1992-1994 година), доцент
(1970 година), професор
(1980 година), заместник
директор на Института за
изкуствознание (1972-1980

Äåñåòèëåòèÿ íà òâîð÷åñêî ñúçèäàíèå
година) и заместник дирек-
тор на Научното обедине-
ние за изкуствознание при
БАН (1980-1988 година).
През 70-те години ръково-
ди специализиран курс по
история и теория на дра-
матургията при Журналис-
тическия факултет на СУ
"Климент Охридски". 1998-
1999 година е професор в
Славянския университет.
Работи като редактор в из-
дателство "Народна култу-
ра" (1956-1957 година), в Сту-
дия за хроникални и доку-
ментални филми (1957-1958
година), дипломат в Минис-
терство на външните рабо-
ти (1959-1960 година). Редак-
тор във вестник "Литерату-
рен фронт" (1967-1968 годи-
на), заместник главен ре-
дактор на алманах "Съвре-
менник" (1969-1970 година),
първи заместник главен ре-
дактор на списание "Съвре-
менник" (1971-1972 година).

В средата на 70-те години
е заместник председател на
Президиума на ВАК, дирек-
тор на Националния инфор-
мационен център при Коми-
тета за култура (1978-1980
година). Главен драматург
на Народния театър (1979-
1982 година), съветник на
министъра на културата
(1983 година), главен драма-
тург на Държавния сатири-
чен театър (1983-1984 годи-
на). Директор е на Българс-
кия културно-информацио-
нен център в Москва (1991-
1992 година). Народен пред-
ставител и председател на
парламентарната група "Бъл-
гария-Унгария" (1995-1997 го-
дина), секретар на Федера-
цията за приятелство с на-
родите на Русия и ОНД.

Автор е на десетки кни-
ги: "Литература и хуманизъм"
(1967 година), "Реализмът на
Вахтангов" (1967 година), "Те-
атър и време" (1967 година),

"Овладяване на човешкия
свят" (1968 година), "Живот
им сцена" (1971 година), "Ра-
зум и революция" (1972 го-
дина), "Лирична драма" (1973
година), "Време и творци"
(1967 година), "Актуален те-
атър" (1977 година), "Плане-
та на свободата" (1978 годи-
на), "Поезия и време" (1981
година), "Забранените пло-
дове на познанието" (1982 го-
дина), "Избрано" (1983 годи-
на), "Окосена болка" (1983 го-
дина), "Драматургични идеи
и театрална методология"
(1984 година), "Творчество и
култура" (1984 година), "Сфе-
ра" (1985 година), съавтор на
"Писатели на стадиона" (1987
година), "Литература и кри-
тика" (1988 година), "Поетич-
ни светове" (1989 година),
"Предопределението" (1993
година), "И видях друг звяр…
Московски дневник" (1994 го-
дина), "Камбанен свод" (1994
година), "Проиграната де-

мокрация" (1998 година),
"Театърът перестройка"
(2000 година), "Всекиднев-
ният Леон Даниел" (2002
година), "Възхвала на ра-
зума. Избрани стихотворе-
ния" (2003 година), "Еретич-
ният ерос" (2003 година),
"Ранено време" - в два то-
ма (2003 година), "Разст-
реляна носталгия" (2006
година), "Унгарски свето-
ве" (2006 година), "Време
разделно - българската
голгота" (2008 година), "Из-
брано" - в осем тома
(2008-2011 година), "Книга
за Вапцаров" (2008 годи-
на), "Новата естетика"
(2009 година), "В епицен-
търа на паметта" (2013 го-
дина), "Модерна проза"
(2014 година, "Новият
пулс: български писатели
от втората половина на
XX век" - том. 1 "Поезия"
(2014 година), "Власт и
безвластие" (2015 година),
"Времето на разказвача"
(2015 година).
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Проф. д-р

Георги
МИХАЙЛОВ,

  лекар и
народен

представител

от БСП

Високотехно-

логичната

медицина е

достъпна в

няколко

големи града

на България

- Проф. Михайлов, здравеопазването
се превръща в едно от най-слабите
звена на сегашната политика. Недоволс-
твото е огромно - и сред пациентите, и
сред самите лекари. Недостиг на кадри,
заплащане от страна на пациентите, теч
на средства, труден достъп до медицинс-
ка помощ и така нататък. Откъде
трябва да започне промяната според
"Визия за България" на БСП?

- Изброихте много от недъзите на
сегашното здравеопазване, на които
"Визия за България" търси решенията.

Сърцевината на проблема е финанси-
рането. Предлагаме премахването на
финансирането на лечебните заведения
като търговски дружества. Това означава
да се премахне и оценката на лечебната
дейност чрез модулите на клиничните
пътеки. Смятаме категорично, че те са
непрофесионално изчислени и че има
тежък дисбаланс между финансирането
на една или друга клинична дейност.
Някои от тях са щедро финансирани,
други - съвсем слабо. Самата клинична
пътека не е създадена и не е изчислена
на базата на вложените труд и консума-
тиви, на всичко, свързано с вече много
скъпата медицинска дейност.

Накратко - промяната трябва да
започне от управлението на здравеопаз-
ването. Лечебните заведения не могат
да бъдат търговски дружества не само
защото начинът им на финансиране е
схематичен. Не само защото се реали-
зира по чисто лобистки коридори, при
които едни клинични пътеки се надце-
няват, а други не се оценяват достатъч-
но. Средствата, които търговските
дружества получават като печалба, не се
реинвестират в медицина. Голяма част
от собствениците на тези лечебни
заведения имат икономически интереси
извън медицината. Затова болниците
трябва да престанат да бъдат търговски
дружества, ако искат да бъдат финанси-
рани от НЗОК, откъдето идват 90% от
парите в здравеопазването.

На второ място слагаме акцент
върху възможността регионите да
дирижират своето здравеопазване. Това
ще позволи всеки български гражда-
нин, особено при спешни състояния,
да достига до необходимата му специа-
лизирана или спешна медицинска
помощ за времето, което позволява тя
да бъде ефективна.

За съжаление, високотехнологичната
медицинска намеса е достъпна в ограни-
чен брой центрове, концентрирани
предимно в няколко големи града на
България. Там има пренасищане, а в
много от областните градове - липса на
такива технологични възможности. От
там нататък българският гражданин губи
така наречения "златен час".

- Какво означава този "златен час"?
Колко е неговата продължителност?

- Това е ефективното време, през
което пациентът може да бъде третиран
така, че да има надежда за излекуването
му. За различните състояния то е раз-
лично. Важното е да не се минава
условната граница на така наречения
златен час, защото тогава ефективност-
та на лечението рязко пада, независимо
че пациентът вече може да има достъп

до високотехнологично лечение.
По света например неслучайно всички

тежки пътни инциденти се осигуряват от
хеликоптерна спасителна авиация. В
България имаме магистрала и половина
и когато станат пътни инциденти,
ефективността е малка без въздушен
спешен транспорт.

- Какви предимства има здравеопаз-
ване, управлявано от регионите?

- Регионите познават своята характе-
ристика като заболеваемост, демография.
Това позволява по-добре да се разпреде-
ля финансовият и кадровият ресурс и да
се осигури технологичният. Върви
тенденция за свръхурбанизация. В
София вече живее над 25% от населени-
ето. Но в трудно достъпни региони
живеят над 2,5 милиона граждани.
Всички те заслужават живот точно
толкова, колкото жителите на столицата.

- Предлагате държавните и общински
болници, както и частните, които се
финансират от НЗОК, да не са търговс-
ки дружества. Какъв ще е новият им
статут?

- Често се задава този въпрос. В

САЩ има лечебни заведения, които са
нон-профит дружества. Те са длъжни да
реинвестират цялата си печалба в дей-
ността си и в своите кадри.

БСП предлагаме новият статут на
лечебните заведения в България да бъде
изяснен в широка дискусия с участието
на лекари, икономисти, специалисти по
здравна икономика и здравен менидж-
мънт и на базата на европейския опит.
Но повярвайте - няма страна в Европа,
в която болниците да са търговски
дружества. Такова чудо сътворихме само
ние! Отклоненията и изкривяванията са
налице.

- Прави впечатление драстичната
разлика между доплащането за здраве в
Европа и тук. Има данни, според които
средно в страните от ЕС се доплащат
15%, а у нас цели 40%. Откъде идва
това разминаване?

- У нас доплащането доближава 50%.
Една от причините е късата листа на
реимбурсируемите медикаменти, които се
покриват сто процента. Тя обхваща само
туморните и някои социално значими
заболявания. В останалите случаи

На стр. 17

Проф. д-р Георги Михайлов е депутат от БСП. Завършил е медицина през 1981 г. Има
специалности клинична хематология, клинични онкология и клинична педиатрия. Бил е началник
клиника по хематология в Националната специализирана болница за активно лечение на хема-
тологични заболявания (НСБАЛХЗ), заместник-директор на клиниката, а от 2015-а и неин
директор. Национален консултант е по клинична хематология (2006-2017). Участва в извърш-
ването на първите трансплантации на стволови клетки в България.

Бил е Лекар на годината (1997). Няколкократен носител на почетна диплома "Лекар, на
когото българите вярват". Носител и на почетния знак на БЛС.

Заместник-председател на Българската асоциация по клинична хематология, член на Евро-
пейската федерация по трансплатнация на хемопоетични стволови клетки (EBMT).

Един от авторите на "Визия за България" на БСП.

покриването е
частично. Листата
на лекарствата,
които българинът
трябва да купи от
джоба си, е много
дълга. Грозна
картина е също
така, че в много
български болници
лечебните заведе-
ния покриват само
разходите, които се
възстановяват от
Здравната каса, а
пациентите са
длъжни от джоба
си да доплащат
всичко останало,
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Няма как да не сте
виждали живописно плат-
но на Борис Ангелушев.
Дори да не сте влизали в
галерия, не е възможно да
не познавате изобразеното
от него "Обесване на
Васил Левски" - репродук-
циите му от десетилетия са
в учебниците на българс-
ките деца. Там е и "Аспа-
рух разбива византийците"
на именития класик. Той
е създал само няколко
живописни композиции,
но всяка от тях е сред
бисерите на изобразител-
ното ни изкуство. Бисери
са и многобройните илюс-
трации, които Ангелушев
прави за книги, вестници
и списания.

Борис Ангелушев си
отива от този свят на 24
август 1966 година и това
е повод да си спомним за
творчеството му. Животът
му минава през различни
епохи и няма как да не е
белязан от политическите
събития у нас и по света.
Интересни моменти от
житейската и творческата
съдба на именития худож-
ник откриваме в статия на
Калин Николов, публику-
вана в най-старото бъл-
гарско списание "Лов и
риболов", откъси от която
са публикувани в сайта
bolgari.net.

"Великият български
илюстратор Борис Ангелу-
шев,

обновителят на
родното
книгооформление

и създател на  хиляди
пръснати сред потоците
издания илюстрации, е
роден на 25 октомври 1902
година  в Пловдив.

Спомен на брат му
Живко чрез едно запазено
писмо до поетесата Невена
Стефанова: "Няколко
месеца преди раждането на
Борис ми съобщиха, че
скоро ще имам братче.
Петгодишен, аз реших да
подаря всички мои "кара-
велчета" на това братче.
Измъкнах монетите от
кумбарата и ги налепих на
прозореца. Гостите се
заглеждаха в странната
изложба. В деня на ражда-
нето аз предадох сумата на
акушерката баба Рада. Тя

ми каза, че е намерила
моето братче във водите
на река Марица и ме
поведе към стаята да го
видя. Зърнах едно бебе,
сгушено до мама. За да не
вдигам шум, влизах в
стаята на пръсти. Бебето
не плачеше..." Ето така
имаме подробностите от
улица "Гимназиална",
недалеч от училището
"Кирил и Методий", в
което бащата Христо
Ангелушев е учител.

Малкият Борис расте и
онова, което по-големият
му брат рисува в училище,
му е особено любопитно.
"Братчето си обичах, но
драскулките му бяха "супер-
модерни", изпреварили
времето. Баща ни, схва-
щайки, че този "модерни-
зъм" няма място в моята
тетрадка, купи и на Борис
такава, както и цветни
моливи, и за първи път му
даде урок, като му изрисува
едно малко конче със седло
и грива и един вълк,
бягащ с глава, обърната
назад. Борис започна да
копира рисунките с живот-
ни и любовта към тях не
го напусна през целия му
живот. Той ги търсеше по
площадите, при файтон-
джиите... Един ден изчезна.
С часове го търсихме,
разпитвахме. Най-после
баща ни го откри пред
някакъв склад за дърва -
Борис, още педя човек,

ръка, с такова познание и
синтез, че

оставил в околните
спомен за много
силен, невероятен
рисувач.

В Берлин обаче худож-
никът става част от сериоз-
ния елит на немската лява
интелигенция, превръща се
в един от най-изявените
художници антифашисти
на Германия. Под псевдо-
нима Бруно Фук негови
рисунки се появяват в
издания като "Дер Кемпер",
"Роте Фане" "Рот Фронт",
"Дер Кнюпел", "Ди Велт ам
Абенд", а също и в най-
голямото ляво политическо
списание в света "Арбайте
Илюстрирте Цайтунг",
което се печата на няколко
езика в половинмилионен
тираж.

През 1935 година Борис
Ангелушев се завръща в
България. Живописецът
Георги Павлов-Павлето ми
е разказвал, че веднага
над неговата дейност се
било простряло  внимани-
ето лично на суперполицая
Никола Гешев. Разговорът
им бил още при слизането
му на нашата гара. Борис
водел със себе си своята
приятелка Герда, а и
нейната майка. Гешев дал
да се разбере, че винаги
може да ги експулсира
обратно (Павлето казваше,
че прибрал и цялото му
творчество с политическа
насоченост тогава срещу
Хитлер).

От 1935 г., когато Борис
Ангелушев се завръща в
България, неговият опит и
практика в редица немски
издателства го поставят
измежду пионерите на
модерното българско книго-
оформление, шрифтово
изкуство и илюстрацията.
От този му период могат да
бъдат отбелязани

Õóäîæíèê ñ åâðîïåéñêè
âêóñ
Борис Ангелушев бе пионер
и лидер на българското
илюстраторско изкуство, но
ни остави и картини, които
всеки българин знае и помни
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сред коли и биволи...."
Атмосферата на семей-

на взаимност, на първите
четири години от образо-
ванието (естествено или
случайно, но в класа на
баща му)  трупат впечат-
ления у Борис, но и богат
мироглед за света. През
Балканската война вечер
бащата преразказва хро-
никите от вестник "Мир"
за тежките боеве при
Люлебургаз. "Турците
падаха със стотици, бълга-
рите - с десетки..." При
такива моменти майка им
започва да плаче. А Борис,
който седи до нея на
миндера, я утешава: "Абе,
мамо, това са враговете
ни, дето падат със стоти-
ци, не са нашите!" А тя му
отговаря: "Чедо мое,
турците също имат майки
- аз плача за техните
майки..." Думите й остави-
ха дълбоки следи у нас,
припомня Живко.

Познати на младия
талант представили негови
рисунки на Григор Васи-
лев, може би най-големия
меценат и колекционер на

изкуство по него време в
България. Истински цени-
тел на талантливите хора
(по идея на Василев е
прокаран например Зако-
нът за Студентския дом),
близък на Владимир
Димитров-Майстора и
Никола Петров още от
първите им творчески
години, издател, публицист
и министър... Нямало как
да остане безразличен към
онова, което видял. Борис
Ангелушев получава през
1923 г. стипендия и зами-
нава в Германия. Може би
е интересно като допълне-
ние, че сред изпитите,
които предварително
полага в София, с отличие
е оценен по математика и
история на изкуството.

Художникът Иван
Гавазов ми е разказвал, че
преди няколко десетилетия
у нас гостувал прочутият
Герхард Бамес, един от
най-значимите създатели
на художническата анато-
мия за ХХ век. Професор
Бамес разказал, че помнел
как младият Ангелушев
веднъж изобразил човешка
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ния. При това умението на
художника е да пресъздава
сцените не просто като
сглобени снимани експона-
ти, а в най-напрегнати и
естествени, отговарящи на
всеки фрагмент в текста
състояния.

Борис Ангелушев умира
на 24 август 1966 г. в
София. Творческото му
наследство е огромно.
Съществено място в него
заемат природата и живот-
ните, битието на хората от
праисторически времена до
днес. Ангелушев е постиг-
нал неговото изкуство да е
в диалог с останалите
изкуства за човека, най-
вече словото. Може би
затова той именно е бъл-
гарският художник, най-
успешно превел Вазовия
патриаршески език и
елинпелиновския говор в
съответния рисунък."

корицата на
единствената
стихосбирка на
Никола Йонков
Вапцаров приживе
„Моторни песни“

и споменатите вече живо-
писни композиции "Аспарух
преминава Дунава" (ок.
1937-1939 г.) и "Обесването
на Васил Левски" (1942 г.).
Художникът се явява  най-
авторитетният и изявен
български илюстратор.
Негови са оформленията и
рисунките към книги като
"Септември" от Гео Милев
(тази поема той илюстрира
и за немския й превод в
Германия още през 1928 г.),
"Селкор" на Георги Карасла-
вов, "Среднощен конгрес" на
Николай Хрелков, "Дивата
гора" на Орлин Василев,
"Приказки" от Ханс Кристи-
ан Андерсен, "Чичо Томова-
та колиба" от Хариет Бичър
Стоу, "Бай Ганьо" от Алеко
Константинов, "Принцът и
просякът" от Марк Твен,
"Немили-недраги" от Иван
Вазов и много други.

Независимо от формал-
ното си положение на
признат художник, Ангелу-
шев не се подчинява на
догматичните норми в
социалистическата културна
действителност. Валери
Петров пише: "Но настъпи-
ха времена, които не бяха
много за смях. И които
тежко се отразиха върху
него. Трагичната съдба на
приятеля му Жендов,
линията на изкуството ни
по това време го гнетяха
тежко, пречеха на размаха
му, обиждаха го във вярата
и в убежденията му. Той не
можеше да се съгласи с
настъпилото замразяване
на мислите и талантите, с
гръмогласното невежество,
с агресията на безвкусицата
и академизма, с кухата
монументалност..."

Това не бива да се тъл-
кува тясно - душевността му,
а и творческото му наследст-
во говорят, че са били

широко отворени
към един жив
социалистически
(в неговия случай
именно социалисти-
чески) реализъм, но
пропит с естестве-
ност и красота,

с опознаване на света и
възвеличаване на хуманис-
тичните стойности на
историята. Не участва в
политическата разправа над
колегата и приятеля си
Александър Жендов, напро-
тив, опитва се да му дава
работа, въпреки категорич-
ните забрани; не прави
нито една карикатура по
повод разногласията между
Сталин и Тито, а на края на
своя живот във вестник
"Поглед" изказва острото
предложение, че манифеста-
циите трябва да променят
своя характер, тоест отгоре
на трибуните да бъдат
учители и работници, а долу

партийните функционери.
Това е периодът, в който

именно с поведението си
способства за закрилата и
навлизането в българската
илюстрация на редица по-
млади художници с модерен
стил на работа и индивиду-
алност - Александър Ден-
ков, Иван Кирков, Иван
Кожухаров, Иван Гонгалов,
Георги Ковачев, Радослав
Маринов (РЕМЕ), Борис
Димовски, Стоян Шинда-
ров и др. Това особено ярко
се вижда в работата му над
оформлението на списание
"Космос", което започва
своето излизане от 1962 г.,
защото там големият
майстор и редица негови
последователи намират
първите модели да поставят
експериментални, пластич-
ни форми и композиции, да
прокарат фантазия и да
покажат, че художникът

години на миналия век, с
развитието на родната
традиция в научната фан-
тастика и приключенската
литература, за Ангелушев
илюстрирането предявява
нови и актуални предизви-
кателства. Свикнал да
търси типажите си съвест-
но, да изучава животните,
да рисува винаги подкрепен
с информация за видове
оръжия, архитектурни
постройки, художникът
прави значими постижения
и в жанра на ловната
илюстрация, ако си позво-
лим така да я наречем.
Фактически никой не е
нарисувал ловците така
богато и разнородно,
подобно на енциклопедия
на тяхната дейност, но и
дори животните - в типич-
ни за тях и трудни за
имитиране и чрез фотогра-
фии ракурси или състоя-

илюстратор работи с
източници, рови се в
библиотеки, създава и
предвижда модели и урба-
нистични визии.

С навлизането на
научнопопулярната литера-
тура у нас, особено в 60-те
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И днес, когато чу-
ем песента "Вървят ли
двама...", споменът ни
връща към Мария
Нейкова. Слушаме
умиротворени текста
на песента, където ся-
каш човешката душа
изплаква с думи "Ах,
как не искам да съм
сама!.." Мария Нейко-
ва си отиде от този
свят на 1 август 2002
г. Беше само на 56, и
просто заспа... Зави-
наги!

А гласът й все още
съпровожда мислите
ни, когато душата ни
се настрои на най-
фините си струни -
меланхолията и тъга-
та. Мария изглежда-
ше външно весела, а
нещо в нея сякаш
постоянно трептеше
на тези "честоти" - ед-
на особено сензитив-
на чувствителност
притежаваше тази
жена, за която про-
дължаваме да скър-
бим с обич и поклон
пред таланта й.

това почина и баща ми.
- Кои бяха най-щастли-

вите мигове в живота на
вашата майка?

- Това са миговете, в
които тя беше със своето
семейство - с хората,
които я обичаха не защото
е Мария Нейкова, а
защото това е тя - моята
майка, сестра, роднина,
приятел, близък...

Тя винаги беше пози-
тивно настроена и никога
не склони глава. Всички
тези неща, които се при-
помнят като трагедии в
живота й, не че не са
истина - напротив, истина
са, но тя самата не обича-
ше да се говори за тези
неща. Те не бяха нейно
"мото" в живота й. Тя
гледаше на живота с такъв
оптимизъм, с какъвто
малко хора могат да се
похвалят.

Защото има хора, които
не са изпитали никаква
болка в живота си, а
гледат с негативизъм на
всичко. Майка ми - обрат-
ното - тя имаше такива
интереси, които винаги я
водеха позитивно напред.
На първо място беше
много любознателна.
Следеше, постоянно се
информираше за всичко,
което става в реалния
свят.

Беше човек, който
можеше да понесе болката
в душата си, без да нато-
варва другите с нея, и да
прави красива музика.
Беше толкова силна, че
смяташе, че няма невъз-
можни неща. Казваше, че
няма "граници" в музика-

раздяла със страданието и
проблемите. Лечебният
миг е този, в който полу-
чаваш Любов! Видях
какво е въздействието му
с очите си!...

- Майка ви беше вина-
ги много естествена и
спокойна на сцената,
сякаш там е нейното
естествено място...

- Да, майка ми не
познаваше онова, което
други артисти наричат
"сценична треска". Тя, и
музиката й е такава - беше
в някакъв диалог с публи-
ката. Без напрежение
излизаше с китарата си и
почваше да "разказва".
Като приказка!

- Беше ли вярващ човек
Мария Нейкова? Търсеше
ли отговор на въпроси,
като да речем - защо Бог
й праща толкова изпита-
ния?...

- Не, никога не говоре-
ше по този начин.

- А това, че остава
жива след катастрофата,
не го ли възприемаше
като някакъв знак, че има
мисия, която трябва да
изпълни, или да заслужи?

- Катастрофата е нещо,
което не е зависело по
никакъв начин от нея,
както и от когото и да
било другиго... Но никога
майка ми не коментираше
в такъв ракурс нещата.
Така че не мога да кажа
категорично нито едното,
нито другото, защото може
да се окаже, че не съм
прав. Това е много тънък
момент.

В живота си майка ми
изключително рядко е
говорела за това събитие.
Тя мразеше дори да я
питат за това. И още
нещо искам да кажа по
отношение на това, което
често пишат - че след
операциите и белезите
носела само панталони.
Това не е вярно. Тя се
обличаше и с рокли. Не се
притесняваше. Беше
осъзнала, че трябва да

„Âúðâÿò ëè äâàìà“ -

Мария Нейкова нямаше сценична треска,

с китарата си водеше непринуден „диалог“

с публиката, разказва синът й Цветин Нейков
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та, при условие че има
такива композитори като
Моцарт.

Казваше: "Това е гени-
ят на гениите!" Възхища-
ваше се на музиката на
Бетовен, на Бах - нарича-
ше ги "основоположници
на красотата в музиката".
Музиката им я вдъхновя-
ваше. Тя самата вкарваше
много фолклорни елементи
в песните си - имаше един
специфичен, неин си
нюанс в онова, което
твори - носеше го в себе
си и то я караше да бъде
уверена, че творчеството й
има стойност. Майка ми
не беше комерсиална.
Смяташе, че комерсиално-
то граничи с пошлото.
Т. е. нещо, което се прави
единствено и само с цел да
бъде комерсиално, при
него крайният резултат е
пошлост.

- А вие какво мислите
за това?

- В съвременната
музика, за жалост, приме-
рите в потвърждение на
нейните мисли са много,
но сред този вид музика
според мен има и много
качествени неща.

- Вие сте израснали
сред хора, които оставиха
много стойностна музика -
не само майка ви, но и
други хора от нейното
обкръжение...

- Да, израснал съм в
детството си сред хора като
една Зорница Попова и
други много ерудирани
хора - с висок интелектуа-
лен потенциал, с много
висока култура и голяма
отдаденост на творчеството

си. За тях работата беше
преди всичко останало - те
не гледаха на крайния
резултат като какви пари
ще влязат в джобовете им.
Работеха със сърцето си и
затова създаденото от тях
е толкова въздействащо и
мощно. Музиката на тези
хора ще остане завинаги
сред най-доброто в нашата
култура.

- Но не смятате ли все
пак, че болката, изобщо
чувствителността, е един
много силен стимул за
музициране?

- Ще ви разкажа нещо,
от което вие сама си
направете изводите какво
мисля за това. Бил съм
дете, когато станах свиде-
тел на една невероятна
метаморфоза с моята
майка. Бяхме някъде по
морето и тя имаше учас-
тие, но преди това вдигна
много висока температура
- едва се държеше на
краката си. Едва стигна до
сцената и когато излезе
там, аз видях един друг
човек. Не можех да повяр-
вам на очите си. След
години я попитах как
така?! Какво беше това
преобразяване, което се
случи, и най-любопитното
- как така, когато след
това слезе от сцената, на
нея вече й нямаше нищо -
болестта сякаш беше
изчезнала с магическа
пръчка - тя беше напълно
здрава?...

А тя ми отговори по
нейния си начин - кратко:
"Това е въздействието на
сцената!" Може да ви
прозвучи банално, но аз
мисля, че любовта на
хората, на публиката, е
тази, която свърши чудо-
то. Когато тази публика
те посреща по такъв
начин - сърдечно, отворе-
но, позитивно, то тогава
болката, болестите - те
"бягат" от всичко това.
Това е един невидим
процес на отдаване и
приемане на позитиви-
зъм. Това е "рецептата" за

áúëãàðñêàòà ìóçèêàëíà åìáëåìà

- Цветин, знам че не
обичате да ви питат за
негативните неща в живо-
та на вашата знаменита
майка...

- Да, така е. Не оби-
чам, когато за майка ми
постоянно се разказва като
за човек, преживял траге-
дии и страдания. Искам
най-сетне да прочета за
Мария Нейкова нещо с
друг заряд - да се говори
за това каква музика е
създала. Не искам повече
да се припомня за лошите
събития като катастрофа-
та, да се говори за някаква
"черна серия" като загуба-
та на близките й. Да не
говорим, че медиите
пишат и неверни неща -
че майка ми загубила една
след друга "майка си, леля
си и зълва си"?

Каква е истината. През
1998-а почина сестрата на
баща ми, на следващата
година почина баба ми -
майката на моята майка,
през 2000 година почина
майката на баща ми -
другата ми баба, и след
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приеме случилото се и
няма защо да се срамува
от белезите си. Беше
достатъчно мъдра да
приеме естествения път да
продължи напред след този
инцидент - като не се
фиксира върху него.
Майка ми притежаваше
убедено чувство за силата
на духа спрямо тялото.

- Какво е вашето
отношение към тази
мистификация, която
постоянно и все още
занимава хората с "проко-
бата" на филма "Козият
рог"?

- Това са пълни глупос-
ти, извинете. Майка ми
никога не е мислела по
този начин за филма. Тия
измишльотини с някакви
ходжи и тям подобни
просто трябва да бъдат
забравени, защото филмът
сам по себе си е изключи-
телно постижение на
нашето киноизкуство. И да
се говори за него по този
начин, е непростимо
понижаване на това
постижение. Просто така
се случили нещата -
хората, които са го създа-
ли, са си отишли!..

Няма закономерност в
света, която да каже кога и
как някой ще си отиде от
този свят. Ако има такъв
ходжа, дето да е бил
толкова силен, че да
направи нещо лошо на
тези талантливи хора, ами
да вземе да направи нещо
позитивно за тая държава,
бе?!? Това са пълни глу-
пости, слухове. Майка ми
беше вярващ човек и не
вярваше в суеверия.

- Но в крайна сметка,
от какво почина Мария
Нейкова толкова млада?

- Майка ми си отиде и
аз не пожелах да се напра-
ви аутопсия. Аз съм този,
който реши така. Казах си:
"От каквото е рекъл Бог тя
да си отиде, просто си
отива - няма значение от
какво, при положение че
нея вече я няма!" Остава
нейната музика, емоциите,
които е вложила в нея.

- Сънували ли сте я
някога?

- Много пъти. Това е
нормално. Мозъкът е
запаметил много спомени
и след раздяла ги изважда
по този начин... А и има
много теории във връзка с
това, което ме питате.

Математиката и физиката
доказват, че съществуват
12 измерения - някои ги
наричат паралелни свето-
ве, на микрони разстояние
от нашия свят. Кой съм
аз, че да кажа дали вяр-
вам, или не вярвам в тях
и в това, че времето е
вертикала - че цялото
време е Тук и Сега?!...
Дали когато човек си
отива от този свят, попада
в друго измерение? - не
мога да дам отговор на
този въпрос. Всичко е
въпрос на догадки. И
майка ми мислеше така. И
в тази връзка искам да ви
кажа, че моите разсъжде-
ния, начинът ми на
мислене, ценностната ми
система са изградени от

Да, тя бе човек с осо-
бена съдба - за кратко вре-
ме, изпита много, твори
много и изживя много.

Родена е в аристокра-
тичния Пловдив, на 21 де-
кември 1945 г. Завършва
Академията за музикално,
танцово и изобразително
изкуство в Града под те-
петата, а през 1968 г. - и
полувисшия Естраден от-
дел към БДК в София.

Едва започнала карие-
рата си на изпълнител, и
вече взима първа награ-
да на фестивала "Златни-
ят Орфей" за песента "За-
къснели срещи" в дует с
Михаил Белчев.

Песента "Яворова про-
лет" на композитора Све-
тозар Русинов, която из-
пълнява съвместно с Па-
ша Христова и Мими Ива-
нова, пък е отличена с
първа награда в радиокон-
курса "Пролет" - 1970 г.

В онзи период изглеж-
да така, като че е най-го-
лямата късметлийка на све-
та - до каквото и да се до-
косне, то е белязано от ус-
пеха. Съдбата обаче й гот-
ви тежък удар. Навръх
26-ия й рожден ден, в са-
молетната катастрофа на
21 декември 1971 г., тя ед-
ва оцелява - с големи по-

стимул да променя света...
Човек трябва да умее да
открива хубавото във всяко
едно свое действие!... Да,
дадено лошо събитие се
случва - отива си някой -
не можем да променим
това, съпричастни сме...
Но трябва да продължим
напред, с високо вдигната
глава - именно заради тези
хора!...

- Ако сега имахте
възможност да се видите
с майка си, какво бихте й
споделил?

- Не мога да си предс-
тавя такава реална ситуа-
ция. Сънят е нещо друго -
той е действие на подсъз-
нанието.

- А ще потърсите ли
оценка от майка си за
вашия живот?

- Смятам, че тя ще ми
даде добра оценка, първо,
защото съм направил
избора си сам. А и смя-
там, че това, което правя,
е добро и е смислено.

- А дразните ли се,
когато ви наричат "сина
на Мария Нейкова"?

- Не, гордея се! Майка
ми е човек, който е оста-
вил богато наследство за
идните поколения, за
България. Името Мария
Нейкова ще бъде!

Мария Нейкова наис-
тина остава в историята
на българската музика
като уникален и незабра-
вим творец. Преди да
потъне в Съня, от който
събуждане няма, тя създа-
де музика, която остава в
сърцата ни и продължава
да ни вълнува.

Impressio от Дир.бг

моите покойни родители.
Майка ми и баща ми

култивираха у мен любов
към знанието и към Поз-
нанието. Най-големият
бич за всяко общество е
невежеството. И затова и
управниците, които искат
по-лесно да манипулират
народа си, го оставят в
невежество - най-лесно се
управлява прост народ.
Ето защо, когато започ-
нахме нашия разговор, аз
ви казах, че не харесвам
този негативизъм - всеки
ден денят ни да започва с
лоши новини.

Има и хубави неща!
Лошото не е целият живот,
стига човек да има наст-
ройката да види хубавото,
да търси знанието, да има

Ôàêòè

изпълненията си на българ-
ски народни песни за ново-
годишния телевизионен мю-
зикъл "Козя пътека". Плану-
ват как ще изкарат рожде-
ния ден на Мария, когато в
същия този уж радостен ден
се случва голямата траге-
дия!... Един миг променя
всичко!...

Мария Нейкова оцелява,
но с една дълбока рана в ду-
шата и сърцето си, плюс фи-
зическите неразположения,
на които се опитва да не от-
дава особено значение с ог-
ромна воля и чрез творчест-
вото си.

Кариерата й продължава
да върви успешно, но тя не
е от хората, които се ласка-
ят или парадират с пости-
женията си. Вероятно онзи
инцидент й показва истинс-
ката стойност на нещата от
живота - да не си сам, да
споделяш всичко с другите
и че животът е безсмислен
без хората, които обичаш...
Всичко това се отразява в
цялостното й творчество - и
като изпълнител, и като ав-
тор на музика.

Песента й от филма "Ко-
зият рог" е безспорен и ем-
блематичен хит, който веро-

ятно ще бъде вечен в бъл-
гарската музика.

През 1972 г. Мария
Нейкова печели "Мелодия
на годината" с песента "До-
бър вечер, лека нощ". През
1975 г. излиза първата й
дългосвиреща грамофонна
плоча. Мария Нейкова все
повече се налага като все-
признат майстор на лирич-
ните балади и адаптации-
те на фолклора с поп му-
зиката. Самата тя е автор
на над 100 поп песни, по-
вечето от които са били и
остават хитове. Особено
популярна е песента й
"Светът е за двама" (1980
г., изп. Орлин Горанов).
Мария Нейкова е автор и
на филмова музика, както
и на музика за театрални
спектакли. Като поп изпъл-
нител, обратно, за нея са
писали музика едни от най-
добрите български компо-
зитори - Тончо Русев, Зор-
ница Попова, Атанас Ко-
сев, Александър Йосифов,
Светозар Русинов, Петър
Ступел и др. Била е солис-
тка на оркестър "София".
Вечна памет на жената, ко-
ято ни остави една мело-
дия завинаги в душите ни.
Мелодия, която "говори" с
гласа на душата на самата
Мария Нейкова. Поклон!

ражения по тялото си, а близ-
ката й приятелка и колежка
Паша Христова загива...

Преди катастрофата две-
те с Паша тъкмо са заснели
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На 23 август 1877
г. е решителният бой
на връх Шипка по
време на Руско-турс-
ката война, която ние,
българите, с основа-
ние наричаме Осво-
бодителна. Битката, в
която главни действа-
щи лица са българс-
ките опълченци, спа-
сява войната, а оттам
и цяла България. В
началото на август
настъпателният уст-
рем на руската армия
е спрян по всички
направления. В нова-
та обстановка от осо-
бено значение за
Главното командване
на руската армия е за-
държането на овладе-
ните старопланински
проходи. В изпълне-
ние на тази задача е
отделена специална
група войски, т. нар.
Балкански отряд, под
командването на ген.-
лейт. Ф. Ф. Радецки.
Фронтовата линия е
дълга (над 120 км), не
е известно и място-
то, което ще бъде ата-
кувано от армията на
Сюлейман паша. За-
това на проходите са
оставени малки отря-
ди, които да поемат
първия удар на про-
тивниковите части и
да ги задържат на вся-
ка цена до пристига-
нето на основния ре-
зерв на отряда. За от-
браната на Шипка е
определен малоброен
отряд под командва-
нето на ген.-майор
Н. Г. Столетов (5500
души). Първоначално
в състава му влизат
36. пехотен Орловс-
ки полк, от Първа до
Пета опълченска дру-
жина, три конни сот-
ни, пионерен взвод и
артилерия от 27 оръ-
дия. Армията, коман-
двана от Сюлейман
паша, наброява 27 000
души и 48 оръдия (без
резервите). С това
числено превъзходс-
тво трябва най-напред
да се сломи духът на
руско-българския от-
ряд, да бъде унищо-
жен в неравностойна
битка и в крайна смет-
ка да се осъществи
преминаване в Север-
на България, където
се намират други тур-

141 години от битката,
която реши хода
на Руско-турската
освободителна война

ски армии. Позиции-
те на защитниците на
Шипка са обхванати
от противниковите
части във вид на под-
кова. Една страхови-
та подкова, заплашва-
ща да се превърне в
огнен обръч, прекъс-
ващ единствения сво-
боден път, водещ към
Габрово. Така съдбата
не само на прохода,
но и на войната се
оказва в ръцете на
малкия отряд руски
войници, български
опълченци и техните
командири. Боевете за
Шипка, останали в ис-
торията с името Шип-
ченска епопея, започ-
ват на 21 август 1877
г. През изминалата
нощ на проведения во-
енен съвет ген. Сто-
летов произнася след-
ните емоционални, но
и уверени думи: "До
последния човек ще
сложим костите си, а
позицията не ще пре-
дадем". През този ден
предната отбранител-
на линия на защитни-
ците, разположена по
стръмните склонове
на връх Свети Нико-
ла (днес връх Шипка)
и Орлово гнездо, се
оказва мястото, което
е атакувано ожесточе-
но през целия ден от
турската армия. Ко-
мандир на тази пози-
ция е флигел-адютант
полк. граф М. П. Тол-
стой, командир на 3.
бригада от Българско-
то опълчение. Руски-
те войници и българ-
ските опълченци отб-
лъскват противника
със залпове, камъни и
ръкопашни схватки.
Опълченецът от 1.

дружина Леон Крудов
прехваща смело тур-
ска граната и я хвър-
ля обратно към нас-
тъпващите, артилерис-
тът подпоручик Кис-
немски използва тур-
ски трофеи и изработ-
ва фугаси, ранените
отказват да отидат в
лазарета, получават
най-необходимата ме-
дицинска помощ и от-
ново се връщат в
строя. В разгара на
боя на позициите
пристига 35. пехотен
Брянски полк. Орлов-
ци, брянци и опълчен-
ци - те са героите на
този първи ден, те
поставят началото на
последвалите героич-
ни страници от слав-
ната отбрана на про-
хода. След прегрупи-
рането на турските си-
ли на 22 август, през
следващия ден - 23 ав-
густ, Сюлейман паша
започва мащабна
офанзива, целяща да
увенчае с успех него-
вото намерение да
обхване шипченския
отряд от три страни -
запад, юг и изток, и
да прекъсне връзката
му с Габрово. Той е
така сигурен в своята
победа, че предната
вечер изпраща след-
ното донесение до
султана: "Русите не
могат нито да се съп-
ротивляват, нито да се
изплъзнат от ръцете
ни. Ако тая нощ про-
тивникът не се опита
да избяга, то утре сут-
ринта ще подновя ата-
ките и надявам се, ще
го смачкам". През то-
зи ден ударните атаки
на противника са на-
сочени срещу Главна-

та руска позиция,
включваща височини-
те Шипка, Централна
и Волинска. Към 14 ча-
са конница черкези на-
пада главната позиция
в тил, но е отблъсна-
та. В този особено кри-
тичен момент команди-
рът на 35. пехотен
Брянски полк полк. А.
О. Липински повежда
в атака 150 войници,
които изтласкват ус-
пешно нападателите.
От позициите на 2. и
3. опълченска дружина
с командири майор
Куртянов и майор Чи-
ляев се чуват песни и
викове "ура". Преди ми-
гове майор Чиляев се
е обърнал към опъл-
ченците със следните
думи: "Братя, неприя-
телят ни обкръжи от
всички страни. Път за
отстъпление няма. Ще
се държим, докато дой-
де помощ, а ако не ус-
пее да дойде, ние всич-
ки ще положим кости
за освобождението на
България". В спомени-
те си подпоручик Сте-
фан Кисов, командир
на 1. рота в 3. опъл-
ченска дружина, опис-
ва тези часове по след-
ния начин: "Атаките не
свършват, те стават все
по-чести и ожесточе-
ни. Сред нашите ре-

дици се чуваха гласо-
ве: "Блъскайте, бийте,
юнаци! Да умрем,
както са умирали на-
шите прадеди". Конс-
тантин Везенков, ле-
кар в Опълчението,
виждайки група вой-
ници, останали без
командири след една
от поредните мощни
атаки на противника,
напуска временно
превързочния пункт и
повежда бойците към
оголения участък на
позицията. По-късно
през деня д-р Везен-
ков не се поколебава
сам на кон да преми-
не по непрекъснато
обстрелваното трасе и
да занесе на ген. Сто-
летов писмото за
приближаването на 4.
стрелкова бригада
към прохода. Драма-
тизмът на нестихва-
щите боеве ражда
много случаи, които
днес приемаме за
подвизи, но тогава се
смятат за нещо естес-
твено. Такъв е случа-
ят с Николай Караев
- Дудар, ординарец
на полк. княз Вязем-
ски, командир на 2.
бригада от Българс-
кото опълчение. Той
участва във взривява-
нето на фугаси, ох-
ранява единствения
извор за вода на
Шипка и помага при
спасяването на ране-
ния полк. Вяземски.
На Орлово гнездо ра-
мо до рамо се сра-
жават руският войник
Никифор Миколенко
и българският опъл-
ченец Димитър Цвет-
ков. По време на ед-
на от ожесточените
турски атаки срещу
тази позиция опълче-
нецът защитава с тя-
лото си своя другар
и пада тежко ранен.
В знак на признател-
ност към спасителя От БЛИЦ

си руският войник
узаконява името "Бол-
гарев", което приба-
вя към своята фами-
лия. Към 5 часа
следобед в окопите
на Шипченската по-
зиция има повече
убити и ранени, от-
колкото здрави и год-
ни за битка войници
и опълченци. Но те
знаят - път за отстъп-
ление няма, има са-
мо борба на живот и
смърт. В тези тежки
за отбраната на про-
хода часове присти-
га дългоочакваната
помощ - първите бой-
ци от 16. стрелкови
батальон на 4. стрел-
кова бригада. С тях-
на помощ турските
войници, вече про-
никнали на пътя за
Габрово, окончателно
са отблъснати и вър-
нати на старите им
позиции. Отстояване-
то на прохода и през
следващите три дни с
пристигналите подк-
репления показва на
противника катего-
рично, че трябва да
изостави първоначал-
ния замисъл за ус-
пешна обсада на шип-
ченските позиции и
настъпление в Север-
на България. Изходът
на войната, е решен
на Шипка. На чуждес-
транните кореспон-
денти, посетили Шип-
ченския проход след
шестдневните авгус-
товски боеве, ген. Ра-
децки заявява: "Пише-
те главно за храбрите
ми полкове и доблес-
тното българско опъл-
чение, които, когато
нямаха боеприпаси,
отблъскваха турските
атаки с камъни". Днес
на Шипка има надпис:
"Тук изгря свободата
на България".
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Такива бяхме ние - поколението, чиито
първи десет години на трибуните бяха
през 80-те. Стадионът беше нашият храм,
футболът - нашата страст. И като че ли
всичко беше доста по-истинско

ДВЕТЕ БИТКИ
С БРАЙЪН КЛЪФ
И "ФОРЕСТ"
След като спечелихме

титлата през 1980 г., дойде
време за участието на
ЦСКА в турнира на УЕФА
за Купата на европейските
шампиони. Каква беше
изненадата, когато ми
съобщиха жребия! Още в
първия кръг трябваше да
играем с носителя на
трофея от предишните два
сезона, шампиона "Нотин-
гам Форест".

Този отбор вече беше
станал първенец на Анг-
лия за пръв път в истори-
ята си през 1978 г. и още
при дебютното си участие
спечели КЕШ с победа 1:0
на финала срещу шведите
от "Малмьо". След това
завърши като вицешампи-
он на английската Първа
дивизия, след друг наш
бъдещ съперник - големия
"Ливърпул" на Боб Пейс-
ли. Но като носители на
купата "Форест" играха
още веднъж в турнира. И
отново победиха, сега с
1:0 срещу "Хамбургер".
Този финал, който се игра
на "Сантяго Бернабеу" в
Мадрид, го бяхме гледали
по телевизията само
няколко месеца по-рано.

МЕНИДЖЪР НА
"ФОРЕСТ" БЕШЕ
ЕДИН ДОСТА
САМОНАДЕЯН, НО И
МНОГО СИЛЕН
ФУТБОЛЕН
СПЕЦИАЛИСТ -
БРАЙЪН КЛЪФ.
В състава им играеха

английски национали,
като вратаря Питър Шил-
тън и Вив Андерсън.
Имаха и неколцина шот-
ландски здравеняци начело
с капитана им Джон
Макгавърн и Джон Робър-
тсън, който беше вкарал
победния гол срещу "Хам-
бергер" на финала. Там
беше и асът на силния
тогава тим на Северна
Ирландия Мартин
О'Нийл. Изглеждаха
наистина внушително.

Наясно бяхме, че
подготовката за двата
предстоящи двубоя с
европейския шампион не
се прави от днес за утре.
Бях убеден, че младият ми
отбор няма да се стъписа
пред англичаните. Същото
лято вече ходихме на
турне в Испания, там
играхме приятелски мачо-
ве срещу силни отбори и
знаех, че момчетата вяр-

ват в себе си. Трябваше
обаче да търсим всички
начини да направим
състава балансиран и
готов за големи битки.

Един от тези начини
беше разузнаването -
нещо, на което още навре-
мето, през 60-те години,
нашият треньор в ЦСКА
Стоян Орманджиев набля-
гаше изключително много.
Затова бързо изпратихме в
Англия Борис Станков да
разучи всичко за играта
на "Форест". Боби тогава
изпълняваше функциите

моите момчета, че не
трябва да им позволяваме
да нападат. Оставим ли им
инициативата за игра, сме
загубени. В онези години
английският стил се състо-
еше предимно в центрира-
ния и игра с глава, това
си беше тяхна запазена
марка. Само че в ЦСКА
имахме най-малко трима
футболисти, за които бях
убеден, че ще се справят в
борбата за високите топки.
Това бяха Ангел Рангелов,
Георги Димитров и Георги
Илиев - Майкъла.

ще идва, или ще си остане
в София.

Ако беше отказал,
никой нямаше да му се
разсърди. Ангел беше
наясно с тежката ситуация
в защита. Стисна зъби и
твърдо заяви, че тръгва с
нас за Англия. След това
се разделихме и го оставих
с болката му.

Така в онази вечер на 1
октомври 1980 г. двата
отбора се строихме на
препълнения стадион
"Сити Граунд". Преди
началния сигнал се случи
нещо, което няма да
забравя никога. На терена
излязоха децата на Вили
Събев, директор на турис-
тическата ни компания
"Болкан Холидейз" в
Лондон. Бяха облечени в
пионерски униформи и
връчиха на отбора ни
голям букет цветя. Ангел
Рангелов го получи и каза,
че ще го занесе на гроба
на баща си. Беше много
трогателно, Ангел се
разплака, изключителен
момент...

Именно Ангел Рангелов

ми предаде, че на реванша
в Англия ще сложи наша-
та пейка в центъра на
игрището и оттам ще водя
мача.

Само че въпросът далеч
не опираше до скамейките,
а до това кой отбор какъв
футбол играе. И когато
Цветан Йончев заби гола
за победата ни, вече бях
сигурен, че европейският
шампион ще падне на
колене пред ЦСКА. Оста-
ваше реваншът на "Сити
Граунд", но аз знаех вътре
в себе си, че просто няма
как да загубим.

Само че в навечерието
на този мач се яви нов
проблем, и то в отбраната.
Динко Димитров не може-
ше да играе заради конту-
зия. За неговия пост
разполагах с Ангел Ранге-
лов, на когото можех да се
доверя напълно. Но точно
преди да отлетим за Анг-
лия, на Ангел почина
баща му.

Вечерта преди полета
отидох у тях. Звъннах на
вратата, поднесох съболез-
нования. Казах му в колко
часа излитаме и че той
сам трябва да реши дали На стр. 16

Аспарух Никодимов Донев-Паро е бивш български
футболист. Роден е на 21 август 1945 г. в село Богьов-
ци, Софийско.

Започва своята кариера в Септември през 1960 г.
През 1964 г. преминава в ЦСКА. Приключва кариера-
та си в отбора на Сливен.

За отборите на ЦСКА Червено знаме и ЦСКА Сеп-
темврийско знаме изиграва 296 срещи и отбелязва 58
гола в "А" група. Шампион на България шест пъти.
Носител на Купата на Съветската армия пет пъти, с
отбелязани 18 гола. В европейските клубни турнири
за ЦСКА изиграва 34 мача и отбелязва 4 гола. Дости-
га до полуфинал на КЕШ с отбора на ЦСКА през
1967 г. Национален състезател с 25 мача и 8 гола.
Участва на СП-1970 в Мексико (играе в 2 мача, вкар-
ва първия гол срещу ФРГ при загубата с 2:5). Завърш-
ва ВИФ "Георги Димитров". "Заслужил майстор на
спорта" от 1968 г.

Избран е в разширения отбор на петдесетилетието
на ЦСКА. Член е на надзорния съвет на ЦСКА.

на днешните спортно-
технически директори.
Разполагахме и със запи-
си на техни мачове,
излъчвани по телевизията,
в това число и финала от
същата година с "Хамбур-
гер". Отделно вече имахме
и самочувствието, че
можем да ги отстраним.

БИТКАТА МИ С
БРАЙЪН КЛЪФ
ПОЧНА НА
ЗАГРЯВКАТА ЗА
ПЪРВИЯ МАЧ
В СОФИЯ.
Своенравният англича-

нин искаше да ни изгони
от залата, където трени-
рахме. На "Васил Левски"
за гостите от Нотингам
имаше определена друга
зала, оборудвана с всичко
необходимо. Единствената
разлика беше в настилки-
те. Клъф обаче държеше да
ги разменим. Повече от
очевидно беше, че целта
му е да ни попречи да си
проведем подготовката.
Направо побеснях! Казах
на преводача да му нареди
да изчезне веднага. Иначе
аз ще го изгоня и ще
станат неприятни сцени.

На разбора обясних на

И така, дойде онзи
следобед на 17 септември,
в който щеше да се види
кой колко струва. Всичко
тръгна много добре за нас.
Вкарахме ги в миша дупка
с пресата, която наложих-
ме. Още от първото полув-
реме се разбра, че ЦСКА е
по-добрият отбор и заслу-
жава победата.

В ТОВА ВРЕМЕ
БРАЙЪН КЛЪФ
ПРОДЪЛЖИ
С ПРОВОКАЦИИТЕ.
Нарочно беше наредил

да сложат тяхната резерв-
на скамейка точно по
средата на пистата на
националния стадион,
което беше абсолютно
забранено.

По правилник всеки
щаб трябва да бъде седнал
зад едната половина на
терена, но Клъф и хората
му се бяха настанили пред
тунела. От нашата пози-
ция не виждахме голяма
част от игрището, тъй като
англичаните ни пречеха.
Още на полувремето казах
на милиционерите да
разкарат скамейката. Като
видя това, Клъф полудя от
яд. Извика преводача да

Публикуваме откъс от книгата на Аспарух Никодимов "С ЦСКА в сърцето"
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беше един от най-
добрите на терена в този
велик двубой, който спече-
лихме отново с 1:0. За
съжаление, тогава телеви-
зията ни така и не го
излъчи. Цели 35 години
по-късно се намери запис
от мача, който гледах
доста пъти. Направи ми
впечатление с каква преса
сме играли срещу англича-
ните! Преди реванша от
техния лагер се чуваха
закани, че ще ни бият с
нашия маниер на игра от
София. Но стана така, че
ги принудихме още в
началните минути да
връщат топката към
вратаря Шилтън, което
едва ли се е харесало на
тяхната публика.

ГОЛЪТ НА КЕРИМОВ
БЕШЕ БИЖУТО НА
НАШИТЕ УСИЛИЯ
СРЕЩУ
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ШАМПИОН.

По фланговете имахме
двама изключително бързи
футболисти в лицето на
Цоньо Василев и Иван

Зафиров. На Зафето
например се падна нелека-
та задача да играе против
известния шотландец
Робъртсън. Не му даде да
мръдне нито в София,
нито в Нотингам. В
центъра имах чувството,
че Пламен Марков и
Никола Велков играят като
танкове, без да преувели-
чавам. Не оставиха топка
да мине покрай тях.
Когато наскоро гледах
записа от този мач, още
не можех да повярвам с
какво бързо темпо сме
действали на "Сити Гра-
унд". Впрочем това беше
признато и от английския
печат.

"Дейли Телеграф" напи-
са, че "вместо да стоят
отзад и да позволяват на
съперника да атакува,
футболистите на ЦСКА
разиграваха топката по
цялото игрище така гладко
и ефективно, че повечето
от борбата се водеше в
половината на "Форест"...
Футболният наблюдател
на "Гардиън" Дейвид
Лейси допълва: "Ако

вратарят Шилън не беше
плонжирал да спре удара
на Велков в 66-ата минута
и по-късно не се беше
гмурнал бързо под краката
на Марков и Йончев,
загубата на "Нотингам
Форест" би била положи-
телно по-голяма". Би Би
Си отбеляза, че "българите
играха добър, техничен,
интелигентен и красив
футбол". Когато авторитет-
ни футболни медии пишат
така за ЦСКА, значи
наистина сме се предста-
вили на ниво.

В интерес на истината,
след загубата Брайън

Клъф се държа като истин-
ски английски джентъл-
мен.

Дойде пръв да ни
поздрави, стиснахме си
ръцете. Призна, че негови-
те хора не са нанесли
нито един удар към врата-
та ни. Точно тогава се
сетих, че носим едно
флагче от България.
Помолих Димитър Пенев
да му го подари, за да
знае кой го е победил.
Клъф го прие на драго
сърце и това беше всичко
за тази фантастична вечер
за ЦСКА в Нотингам.

За различните двубои

променяхме тактиката,
като, естествено, се стара-
ехме да изненадаме про-
тивника. В мачовете с
"Нотингам Форест" игра-
ехме с дълбока преса по
системата 3-4-1-2, изпроб-
вана в срещи от първенст-
вото, което изненада и
обърка противника.

През 1984 г. Франция
стана Европейски шампи-
он със същата система на
игра, което се прие като
новост в тактиката. У нас
не бяха забелязали, че от
1980 г. в много мачове
ЦСКА прилагаше тази
"новост".

С Петър Жеков В единоборство с Шаламанов

Поздравления от Гриша Ганчев Паро сред фенове
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включително медикаментите, необходими
за лечението им.

Голяма част от консумативите също
не се покриват от НЗОК. Безобразие е,
че няма електронна борса на изделията,
така че да се види коя фирма на какви
цени продава. Там е една Марианска
падина вече повече от 20 години. Реали-
зират се гигантски печалби!

Да не говорим за законно регламен-
тираните плащания като избор на екип
или за нерегламентираните, които също
съществуват.

- Във "Визия за България" предлагате
въвеждането за диференциран ДДС за
редица стоки, включително медицински
изделия и лекарства. Защо и може ли
това да се реализира?

- Еднакъв ДДС за всички стоки е
признак на тромава данъчна политика,
но се поддържа с различни обяснения.
В областта на здравеопазването тя води
след себе си покачването на цените на
лекарствата. Тъй като обемът на ДДС е
огромен, не се възстановява веднага от
търговците и те са принудени да търсят
други възможности за печалба. От друга
страна, пазарът в България е ограни-
чен и при натоварване на цената
медикаментът започва да не се купува.
Вносителите на разрешенията за упот-
реба го изтеглят и българските пациен-
ти са принудени да търсят необходими-
те лекарства в чужбина. Всяка година
десетки фирми напускат българския
пазар. Това е резултат от големи грешки
в лекарствената политика.

"Визия за България" е покана за
разговор към цялата нация. Защото
нацията се топи и изчезва. Процесът е
драматичен. Няма аксиома, че всички
нации са безсмъртни. В историята на
човечеството има примери за изчезване-
то на цели цивилизации. Проблемите на
здравеопазването също са част от демог-
рафския проблем. Хората бягат масово,
когато няма добро образование и добро
здравеопазване.

- Бягат и младите лекари. Предлагате
замяна на безплатното обучение по
медицина с държавна стипендия срещу
ангажимент за работа в страната за
определен период. Как се приема тази
ваша идея?

- Първо, сегашният начин на обуче-
ние на студентите в България трябва да
бъде усъвършенстван като учебна схема.
За съжаление, нашето медицинско
образование не е така добро, както беше
преди години. Учебните методики в света
се модернизират и медицината се разви-
ва с бързи темпове.

Втората страна на въпроса е, че сме
инкубатор за висши медицински кадри -
лекари и медицински сестри. Цели
випуски напускат страната. Образова-
нието не е безплатно 100%, но в голяма
степен е финансирано от държавата, без
бъдещите кадри да имат ангажимент
към нея.

По брой лекари на 1000 или на
10 000 души население стоим добре като
статистика в Европа. Но като възрастов
диапазон над 60% от лекарите са над
55-годишна възраст. Само след десетина
година няма да имаме реален кадрови
ресурс. Практика сега е да се назначават
пенсионери само и само да се изпълни
стандартът, необходим за съществуване-
то на лечебното заведение.

Не може да продължаваме без анга-
жимент на обучаващите се бъдещи
лекари към собствената си страна.
Стипендиите могат да се дават и от
регионите, тъй като в малки населени
места имаме хиляди незаети места за
лекари.

А с медицинските сестри нещата са
катастрофални! Тук отдавна сме минали
границата на допустимите норми.

Идеята задължително трябва да се
дискутира. Лансирахме я по време на
последната предизборна кампания и
веднага бяхме атакувани. Щели сме да
заробваме хората. Това не и заробване.
Варианти на подобни практики има

навсякъде по света. Всяко общество
трябва да защитава своите интереси.

- Всички искат демонополизация на
Здравната каса, вие от БСП сте за
"недопускане на демонополизацията на
НЗОК". Защо?

- Категоричен отговор дали е необхо-
димо демонополизиране или не ще се
роди в сериозен професионален разго-
вор. Но не могат да се извеждат абсурд-
ни понятия като поетапна демонополи-
зация на НЗОК.

- Препращате към програмата на
ГЕРБ.

- Да, няма поетапна демонополиза-
ция. Или има такава, или няма. Опитът
в някои европейски страни е много
печален. В Чехия се стигна до фалит на
националната здравноосигурителна каса.

Чухме, че в Министерски съвет тече

обсъждане на два модела на управление
на здравеопазването. Но черно на бяло
още нищо не сме видели като предложе-
ния. Новата финансова година също
чука на вратата. Бегло излезе информа-
ция за доплащане, което на практика ще
бъде увеличаване на здравната вноска,
независимо дали лично пациентът ще
доплаща, или ще има втори стълб на
доброволно осигуряване.

- Как ще стимулирате заплащането на
дължимите сега здравни вноски? 700
000 българи не са обхванати от задъл-
жителното здравно осигуряване.

- Заплащането на здравните вноски и
контролът върху здравно осигурените е
въпрос на борба със сивата икономика.
Това не е проблем на Здравното минис-
терство. БСП имаме сериозна програма
за борба със сивата икономика и освет-
ляване на доходите. Контролът върху
сивата икономика ще осветли и тези,
които не участват в солидарната здрав-
ноосигурителна система. Ще остане ядро
от хора, които не са в състояние да
плащат. Но огромната част от тези 700
000 са хора, които не желаят да бъдат
солидарни със системата.

- Къде е мястото на електронното
здравеопазване? Кой няма интерес да се
въведе прозрачност и контрол върху
разходите на единствената засега здрав-
на каса в България? И то години наред.

- Електронното здравеопазване не е
свързано само с НЗОК, а с една огромна
информационна система. Във Визия за
България сериозно акцентираме върху
факта, че електронизацията на здравео-
пазването е водеща възможност за
контрол върху разходите, за тяхното
изсветляване и оптимизиране.

А защо не е въведена вече близо 30
години? Защото зад всичко това стоят 10
милиарда лева. Това е сумата, която се
налива в здравеопазването годишно -
почти 5 милиарда от държавата и още
4,5 милиарда от гражданите. Финансо-
вите интереси са огромни. И сега мина
година и половина, откакто се поднови
мантрата, че ще дойде електронизацията
на здравеопазването. Ще дойде, но я
няма.

Системата за контрол на Здравната
каса е несъвършена и ако я отворим,
това ще бъде равнозначно да отворим
кутията на Пандора. В БСП сме наясно,
че без въвеждане на електронизацията
на здравеопазването всякакъв вид успехи
трудно ще бъдат постигнати.

- Очаквате ли съпротива срещу
реформата в сектора?

- Огромна. Съпротива е мека дума.
Очакваме ожесточени атаки от много
страни. 10 милиарда лева са 5 милиарда
евро, а това е крупна сума не само в
България, а навсякъде по света. От тях
дори няколкостотин милиона да се
отклоняват годишно, на всеки е ясно, че
борбата за такъв финансов ресурс ще
бъде повече от некоректна.

Интервюто е на "Епицентър"
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На 23 август площад
"Никола Вапцаров" в
Банско ще бъде отново
сцена на оперното изкуст-
во. За девета поредна
година курортното градче
ще се изпълни с посетите-
ли и любители на операта
от България и чужбина.

Откриването на Банско
Опера Фест е на 23 август
с концерта "Класиката
среща АББА" на Държавна
опера в Стара Загора.

Най-големите хитове на
популярната формация ще
звучат в класически
аранжимент в изпълнение
на дует "Мания". Диригент
е Найден Тодоров, който
ще бъде зад пулта и на

Българският филм
"Ага" спечели първо мяс-
то на престижния кино-
фестивал в Сараево,
след като получи отлич-
ни оценки и на Берлина-
ле. Филмът на режисьо-
ра Милко Лазаров е коп-
родукция на България,
Франция и Германия. Ак-
тьорите в главните роли
са от Якутия, където се
развива и действието.

Бащата и майката жи-
веят сами в ледената пус-
тош и мечтаят отново да
съберат семейството си.
Когато майката умира,
бащата започва да тър-
си дъщеря им Ага, която
живее в града и е скъса-
ла с традициите. В Са-
раево "Ага" се състезава-
ше с още девет филма в
основния конкурс, а
председател на журито
беше иранският сцена-
рист и режисьор Асгар
Фархади. ç

"Àãà" âçå ïúðâî
ìÿñòî íà
êèíîôåñòèâàëà
â Ñàðàåâî

"Áîõåìè" è "Çîðî" ñà â ïðîãðàìàòà
íà Áàíñêî Îïåðà Ôåñò

Íàêðàòêî

следващия ден - 24 август,
когато Старозагорската
опера ще представи
"Бохеми". Сценичната
адаптация е на Славчо
Николов, а сред солисти-
те са Милен Божков, Руси
Ников, Нина Божков и
Ивайло Джуров.

На 25 август ще се
радваме на един от пъст-
рите мюзикъли, които
представя Държавната

Ñèëèñòðåíñêè òâîðöè ñå ïðåäñòàâÿò âúâ Âàðíà
Осемнадесет художници,

родени в Силистра, с 61
свои творби показват из-
куството си в артгалерия
"Теди" във Варна. Освен че
са родени в крайдунавския
град, общото между твор-
ците е, че те вече живеят и
творят извън него. Идеята
за изложбата, наречена
"Енергията на реката", е на
собственичката на галери-
ята Йорданка Торнева. Тя е
поканила художници както
от различни поколения, та-
ка и творящи в живопис,

графика, скулптура, в стък-
ло, текстил. Сред участни-
ците са познати и извест-
ни имена - проф. Георги
Чапкънов - Чапа, проф. Ан-
гел Станев, Пламен Авра-
мов, Валентин Петров, Ва-
лери Върбанов, Красимир
Обретенов, Симеон Пенчев,
Калоян Георгие.

Очаква се творбите да
бъдат изложени и в Силис-
тра - в средата на следва-
щия месец, когато е праз-
никът на крайдунавския
град.ç

Ñúáèòèåòî ùå
ñå ñúñòîè
çà äåâåòà
ïîðåäíà ãîäèíà

опера Варна - "Зоро".
Още на премиерата си
преди близо два месеца
постановката спечели
сърцата на публика.
Легендарната история за
борбата на доброто
срещу злото е трайно
вдъхновение за "Джипси
Кингс", които са автори
на музикалната част.
Допълнителните оркестра-
ции, композиции и аран-

жименти са на Джон
Камерън, а текстът на
Стивън Кларк е по извест-
ния роман на Исабел
Алиенде "Зоро - легендата
започва". Постановката е
на Петко Бонев, диригент
Страцимир Павлов. Класи-
ческите емоции под
откритото небе на Банско
са с вход свободен.
Всички постановки започ-
ват в 20.30 ч. ç

Филмът "Посоки" на Стефан
Командарев отново привлече
вниманието на кинокритиците и
публиката с две спечелени наг-
ради от деветия филмов фести-
вал в Прищина, Косово. Родната
продукция успя да грабне две от
най-важните отличия - "Най-до-
бър балкански филм" и "Най-до-
бър режисьор" - персонална наг-
рада за Стефан Командарев.

"Наградата на публиката бе
една от най-важните награди, ко-

"Ïîñîêè" íà Êîìàíäàðåâ
íàé-äîáúð áàëêàíñêè ôèëì

:

Творба на Георги Чапкънов -Чапа

ито спечелихме. Филмът продъл-
жава да се разпространява в
много държави. Доволни сме, че
успяхме да си свършим работа-
та по такъв начин", коментира Ко-
мандарев.

Прищина филм фест е от ус-
тойчивите фестивали в региона,
който се гордее, че председател
на борда му е голямата Ванеса
Редгрейв, която е дала първи си-
лен тласък на инициативата още
през 2008 г.ç

И тази година "Сцена на кръс-
топът" ще предложи разнообраз-
на програма с най-добрите теат-
рални представления на трупите
от цяла България. Откриването е
на 11 септември от 19.00 ч. в
Драматичния театър на Пловдив
със спектакъла "Ромео и Жулие-
та" на балет "Арабеск". Общо 18
представления ще гостуват под
тепетата. Сред тях са "Танцът Дел-
хи" на Георги Стоев, "Лисичета"
на Бина Харалампиева, "Пияни-
те" и "Чамкория" на Явор Гърдев
и много други.

"Ñöåíà íà êðúñòîïúò" ñ
èíòåðåñíà ïðîãðàìà

Финалът на "Сцена на кръс-
топът" ще е подобаващ - с плов-
дивската премиера на книгата и
филма "Романът на моя живот"
на "бащата" на фестивала - проф.
Стефан Данаилов. Събитието е
по повод 75-годишнината на го-
лемия български актьор.

По традиция "Сцената" ще
предложи на публиката и разно-
образна съпътстваща програма с
концерти, премиери на книги и
представления. Мотото на 22-ро-
то издание е "Театърът Вълшеб-
ното".ç

Пластична фигура на
Пенчо Славейков ще има
в град Трявна
Габровският скулптор Адриан
Новаков ще изработи
пластичната фигура на
Пенчо Славейков пред
родната му къща. Новаков е
спечелил обявения от
общината конкурс за идеен
проект и скулптура на
Славейков, седнал на пейка.
На второ място е класиран
Веселин Костадинов от
Варна, а третата награда от
е за Велизар Захариев от
Севлиево. Първото дарение
за паметника пред Славей-
ковата къща е било напра-
вено от Карен Бейлерян, с
наградата на публиката, от
литературния конкурс на
името на Петко и Пенчо
Славейкови през 2017 г.

Иън Макюън открива
лично CineLibri 2018
Иън Макюън открива лично
CineLibri 2018 с една от
най-интригуващите любовни
истории, създавани по
роман - "На плажа Чезъл".
Филмът "На плажа Чезъл"
(2017), една от най-
изкусните екранизации по
роман, открива четвъртото
издание на международния
кино-литературен фестивал
CineLibri. Събитие ще се
състои на 10 октомври в
зала 1 на НДК от 19.00 ч. в
присъствието на Иън
Макюън, съсценарист на
филма. Във филма участват
ирландската актриса Сърша
Ронан ("Изкупление") и Били
Хауел ("Дюнкерк"), които се
превъплъщават в образите
на двама влюбени с
различен социален произ-
ход. Флорънс (Сърша Ронан)
е цигуларка от висшата
класа, която се привързва
към бедния студент Еди
(Били Хауел).
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� Освобождаване от
нерентабилни и рискови
обекти и инвестиции в но-
ви по-доходоносни обекти
и проекти;
�  Ремонт на складова-

та база в стопанския двор
и инфраструктурата.

"За да осигурим добри
финансови резултати на
кооперацията понякога се
изисква да се вземат не
толкова популярни реше-
ния, затова моите отговор-
ности като председател и
тези на Управителния съ-
вет са увеличени. Време-
ната са такива, че трябва
да проявяваме гъвкавост
и да успяваме да реализи-
раме целите си въпреки
трудностите. В крайна
сметка важни са финан-

совите резултати, както и
това нашите член-коопе-
ратори всяка година да до-
бавят нещо към своите до-
ходи под формата на дя-
лов капитал и да намират
опора в нашата коопера-
ция. Благодаря на всички,
на работниците и служи-
телите, на управителния
съвет, на контролния съ-
вет за отговорното отно-
шение към своите задъл-
жения. Вярвам, че всич-
ки заедно наистина мо-
жем повече" споделя пред-
седателя на кооперацията
г-н Димов.

гр. Черноморец. Тази го-
дина кооперацията започ-
на работа по нов проект -
изграждане на нов търгов-
ски комплекс "Панорама".

Насоки за развитие

За да продължи ПК
"Изгрев" Черноморец да се
развива успешно, на таз-
годишното общо събрание
на кооперацията ръковод-
ството постави пред себе
си и пред членовете някол-
ко основни задачи:
� Привличане на нови

член-кооператори с прио-
ритет млади хора;
� Повишаване на моти-

вацията на член-кооперато-
рите за пазаруване в тър-
говските обекти на коопе-
рацията;

равени промени, както по
отношение на асортимен-
та на доставяните стоки,
така и на разходите за осъ-
ществяване на търговска-
та дейност.

В полза на членовете
и работещите

Отворилият врати през
декември 2016 г. обект на
ПК "Изгрев" гр. Черномо-
рец - "Всичко за майсто-
ра, дома и градината", на-
миращ се в търговския
комплекс "Бряста" бързо
спечели доверието на кли-
ентите и се радва на доб-
ри финансови резултати.
Въпреки първоначалните
притеснения на ръководс-
твото, магазинът, бележи
ежемесечни ръстове на
приходите и печалбата. То-
ва доказва още веднъж
добрата политика и пра-
вилните инвестиционни
решения на ръководните
органи на ПК "Изгрев"

Дирекция "КООП медии
и реклама" по материали

на ПК "Изгрев",
гр. Черноморец

оморец развива добра
а в полза на своите членове
оморец развива добра
а в полза на своите членове
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Турският президент
Реджеп Ердоган определи
кризата с турската нацио-
нална валута като атака
срещу икономиката, не
по-различна от нападение
срещу националния флаг
или призива за молитва,
предаде Ройтерс. Ердоган
каза това в обръщение в
навечерието на мюсюл-
манския празник Курбан
байрам.

"Атаката срещу нашата
икономика няма никаква
разлика от директно
нападение срещу нашия
призив за молитва или
националния ни флаг",
изтъкна президентът. В
словото си, записано
предварително, Ердоган
изтъкна, че целта на
валутната криза е да
постави "Турция и нейния
народ на колене".

Междувременно цент-
ралните банки на Катар
и Турция са подписали
споразумение за размя-

Åðäîãàí: Àòàêàòà ñðåùó èêîíîìèêàòà å
íå ïî-ðàçëè÷íà îò àòàêà ñðåùó çíàìåòî
Ñòðåëáà ïî àìåðèêàíñêîòî
ïîñîëñòâî â Àíêàðà, ïîñòðàäàëè
íÿìà

на на валута, за да
осигурят ликвидност и
подкрепа за финансовата
стабилност. Това съобщи
катарската централна
банка, само няколко дни
след като съюзникът на
Турция от Персийския
залив обеща подкрепа на
стойност 15 млрд. дола-
ра. Споразумението,
подписано от управители-
те на двете банки, ще
създаде линия за размя-
на на валута.

Стрелба бе открита от
кола по сградата на
американското посолство
в турската столица Анка-
ра. Изстрелите са проех-
тели от преминаваща
кола. Те са поразили
будка на охраната, имало
счупени стъкла, но никой
не е пострадал. Неизвес-
тният нападател или
нападатели след това са
избягали. "Атаката срещу
посолството на САЩ в
турската столица е явен

Няколко десетки южнокорей-
ци, все хора в напреднала въз-
раст, преминаха вчера граница-
та със Севера за трогателни сре-
щи със свои роднини, които не
са виждали от повече от поло-
вин век - от Корейската война в
периода 1950-1953 г., предаде
АФП. Това е първото по рода си
събиране на разделени корейс-
ки семейства от три години. Род-
нини, останали от двете страни
на демилитаризираната зона, се
видяха в севернокорейския пла-
нински курорт Кумган.

89 южнокорейци бяха изтег-
лени с жребий за вчерашните
срещи. Те бяха извозени с 14 ав-
томобила до мястото на събира-
нията, които ще продължат до
сряда. От петък до неделя ще има
нови срещи с участието на над

Äåñåòêè þæíîêîðåéöè ñå ñðåùàò
ñúñ ñâîè ðîäíèíè â ÊÍÄÐ

опит да се създаде хаос",
заяви говорителят на
турския президент, осъж-
дайки нападението.

Инцидентът става в
момент, в който отноше-
нията между Турция и
САЩ са обтегнати заради
американския пастор
Андрю Брънсън, което
доведе до ескалиращ
търговски и дипломати-
чески спор, добавил се
към икономическите

Снимки Пресфото БТА/интернет

проблеми на Турция,
отбелязва ДПА. Турция
отказа да освободи
пастора, задържан за
шпионаж и обвинения,
свързани с тероризма.
Двете страни си наложи-
ха взаимно мита, а САЩ
санкционираха двама
водещи турски министри.
От началото на годината
турската лира изгуби над
35 на сто от стойността
си спрямо долара.ç

Íàêðàòêî

:

11 семейства,
които живееха в блоко-
вете под рухналия мост
"Моранди" в Генуа, вчера
получиха нови жилища.
В идните седмици нови
жилища ще получат още
40 семейства. Няколкос-
тотин души бяха евакуи-
рани от 11 блока,
намиращи се под част от
моста "Моранди", част от
който рухна на 14
август. Италианският
премиер Джузепе Конте
съобщи, че в допълнение
към отделените по-рано
5 млн. евро за ликвиди-
ране на последствията
от трагедията правителс-
твото ще отдели още
28,5 млн. евро. Тези
пари ще бъдат използва-
ни за алтернативни
маршрути за достъп до
града, укрепване на
транспортната система и
за жилища.

400 станаха жертвите
на най-проливните от
един век мусонни
дъждове в индийския
щат Керала. Нивото на
водите е започнало да
спада. Спасителни екипи
откриха труповете на
още десетки жертви и
така броят им достигна
400 от началото на
сезона на мусоните от
юни. Само в неделя бе
оказана помощ на 22
000 души, пострадали от
бедствието. Общо около
1,08 млн. души досега
са подслонени в 3646
лагера за хора, останали
без покрив над главата.
Смята се, че в най-
засегнатите райони са
блокирани около 6000
души.

Четири
иракски политически
сили, които заедно имат
мнозинство в парламен-
та, се договориха за
създаване на управлява-
ща коалиция. Сред тях
са листите на премиера
Хайдер ал Абади и на
влиятелния шиитски
духовник Муктада Садр.

Британският градинар
Дейвид Стотард отгледа
кромид лук с тегло 4,54
кг. Обиколката на гигант-
ския кромид е 68,6 см.
Той е толкова голям, че
може да нахрани 30
души. Дейвид Стотард от
Донкастър, Южен Йорк-
шир, посадил кромида по
Коледа м. г. и положил
много грижи за него.

Стенен релеф
на 3800 г. със змии и
човешки глави беше
открит в Перу. Стената е
дълга 2,8 м и висока 1 м.
Тя е в археологическия
обект Вишама, на 110 км
северно от Лима. На
релефа са изобразени
четири човешки глави със
затворени очи. Между тях
минават две змии.

В долината Мина, край Мека,
започна годишното мюсюлманско
поклонение хадж. Около 2 млн.

поклонници, 1,7 млн. от които от
чужбина, бяха извозени с

автобуси до пустинния район.
Вчера сутринта те поеха към

хълма Арафат, на около 20 км
източно от Мека, където ще бъде
кулминацията на хаджа. Смята се,
че пророкът Мохамед е произне-
съл именно там своята последна
проповед преди близо 14 века.

Петдневното поклонение
представлява един от петте

стълба на исляма и се изисква
от всички здрави мюсюлмани

веднъж в живота им.

300 южнокорейци.
От 2000 г. Сеул и Пхенян ор-

ганизираха 20 поредици от се-
мейни срещи, в периоди на по-
добряване на двустранните от-
ношения. При условие обаче че
са минали 65 г. от подписването
на примирието, времето за та-
кива събирания вече изтича. АП
посочва, че през 2000 г. 130 000
южнокорейци са кандидатствали
за семейни срещи.

Огромното мнозинство от те-
зи хора днес вече са починали,
а повечето от живите са на въз-
раст над 80 г. Общо близо 20
000 корейци са участвали в 20-
те поредици от срещи от 2000 г.
Всички те са имали шанса да се
видят със свои роднини от дру-
гата страна на границата само
веднъж.ç

В предварително записано обръщение към турските граждани преди нача-
лото на четирите почивни дни във вторник президентът Реджеп Ердоган
изрази увереност, че страната има силата и способностите да преодолее
трудния момент.

Сред късметлиите бе 92-годишна жена, която се срещна със 71-годиш-
ния си син, останал на север с баща си, след като тя избягала на юг със
своята дъщеря. "Никога не съм си представяла, че този ден ще дойде.
Дори не знаех дали синът ми е жив", каза развълнуваната южнокорейка.
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Българският нападател
Валери Божинов разтрог-
на своя договор с хърват-
ския Риека, съобщава
Sportal.bg. "Разбрах се с
ръководството на Риека
да прекратим нашите
взаимоотношения. Говорих
с треньора и шефовете,
като им обясних, че моето
желание е да играя. С
всички съм в много добри
отношения, но на този
етап старши треньорът
предпочита да играят
други нападатели. Аз съм
на 32 години, направих за
първи път от дълги години
добра подготовка. Имам
нужда от мачове. Матиаш
Кек беше в основната да
подпиша договор за още
две години, но няма какво
да правя в Риека, след
като не ми се дава шанс.
Бъдещето ми? Още не
знам. Истина е, че гово-
рих с кмета на Враца
Калин Каменов, като
Ботев (Враца) е вариант
за мен. Преди това обаче
чакам трансфер в чужби-
на. Има някакъв вариант
да намеря отбор в Евро-
па, но ако не се получат
нещата, бих се радвал да
работя с баща ми Сашо
Ангелов, който е треньор

Âàëåðè Áîæèíîâ íàïóñíà
è õúðâàòñêèÿ Ðèåêà

на Ботев (Вр). Ще видим
какво ще стане", сподели
Божинов пред Sportal.bg.

Бившият национал на
България напуска своя 14-
и клуб в своята кариера.
Интересен факт е, че той
се е разписвал в рекорд-
ните за роден футболист
13 различни клуба - Лече,
Фиорентина, Ювентус,
Манчестър Сити, Парма,
Спортинг (Лисабон),
Верона, Виченца, Левски,
Тернана, Партизан, Мей-
джоу Хака и Лозана, като
е играл в осем различни
държави - Италия, Англия,
Португалия, България,
Сърбия, Китай, Швейца-
рия и Хърватия. Единстве-
но за Риека не успя да
запише нито едно попаде-
ние в официален мач, а
само една асистенция, в
единствените 14 минути,
които записа в хърватско-
то първенство през месец
май.

Божинов подписа с
Риека през февруари, но
изигра едва един мач за
първенство и един мач за
Купата на Хърватия.

Кметът на Враца и
председател на Управи-
телния съвет на Ботев
(Враца) - Калин Каменов,

32-годишният футболист чака
трансфер в чуждестранен клуб
или в Ботев (Враца)

Мениджърът на Манчес-
тър Юнайтед Жозе Моури-
ньо обясни загубата с 2:3
при визитата на Брайтън
във втория кръг на англий-
ската Висша лига с груби
индивидуални грешки. "Бях-
ме наказани заради греш-
ките, които направихме в
много важни моменти. Те ни
убиха.  Особено при тре-
тия гол. Очаквахме да се
оттеглим на почивка при ре-
зултат 2:1, което щеше да
бъде положително за нас.
Но този трети гол ни до-
върши. Вкарахме второ по-
падение твърде късно. Сед-
мицата, предшестваща дву-
боя, премина добре и аз
очаквах тимът да покаже
по-колективна игра", споде-
ли Моуриньо след мача.

"През миналия сезон, ко-
гато критикувах открито от-
бора и дискутирах предста-
вянето, бях упрекван за то-
ва, че съм толкова дирек-
тен. Сега ще бъда такъв, ко-
гато те се представят доб-
ре. Не мога да бъда крити-
чен към желанието на мои-
те играчи. Когато вкарахме

От всичките 14 клуба, в които е играл досега, само с екипа на
хърватския Риека Валери Божинов не можа да отбележи гол

обяви, че ще бъде голям
престиж за клуба напада-
телят да подпише с тима.
"Истината е, че през
миналата седмица говорих
по телефона с Валери
Божинов и обсъдихме
възможността да се

присъедини към Ботев
(Враца). Валери знае, че е
добре дошъл в нашия клуб
и за града ни ще бъде
повече от престижно той
да стане част от нашата
общност", заяви градона-
чалникът.ç

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Жозе Моуриньо дава указания на капитана на отбора Пол Погба, след
като домакините поведоха с 3:1

                                                                                                        Снимка Пресфото БТА
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Собственикът на второ-
дивизионния Кариана (Ер-
ден) - Милан Йосифов, се
готви да разкара настав-
ника Атанас Джамбазки.
Босът е бесен на изпълне-
нието на специалиста в ма-
ча със Струмска слава.
Джамбазки се прочу по цял
свят, след като тръгна зап-
лашително към главния ар-
битър Ивайло Ненков, на
пътя му обаче застана еди-
ният от помощниците му
Асен Крумов, който отне-
се няколко удара.

Очаква се Джамбазки
да получи сериозно нака-
зание от Дисциплинарната
комисия, а на негово мяс-
то в Кариана да пристигне
Иван Колев.

В същото време отбо-
рът на Арда (Кърджали) за-
писа втора победа от на-
чалото на шампионата във
Втора лига и тушира нап-
режението, породило се от
незадоволителните резул-
тати напоследък. На "Аре-
на Арда" в Кърджали мом-
четата на Елин Топузаков
надиграха с 2:0 като до-
макин доскорошния член
на елита Пирин (Благоевг-
рад).

Домакините имаха нуж-
да от близо час игра, за
да отбележат гол във вра-
тата на благоевградчани.
По ирония на съдбата ав-
тор на първото попадение,
паднало в 52-рата минута,
стана доскорошният титу-
ляр в редиците на Пирин
Румен Сандев. Около чет-
върт час по-късно Деян Ло-
зев заби втори гол във вра-
тат на Ивайло Яначков.

Отборите на Добруджа
и Локомотив (София) не
излъчиха победител в сблъ-
съка помежду си от чет-
въртия кръг във Втора ли-
га. Двубоят на стадион
"Дружба" в Добрич завър-
ши при резултат 1:1, а след
неговия край и домакини,
и гости имаха претенции
към главния съдия Георги
Давидов. От Добруджа
имаха претенции за неот-
съдена дузпа в тяхна пол-
за, а в самия край на сре-
щата гол на "железничари-
те" бе отменен заради вдиг-
нат флаг за засада.

Срещата в Добрич за-
почна чудесно за момчета-
та на Диян Божилов, които
още в четвъртата минута
поведоха в резултата след
гол на Илия Джамов. Гос-
тите от столицата обаче из-
равниха в 32-рата минута,
когато точен от дузпа бе
опитният нападател Коста-
дин Хазуров.ç

Ìîóðèíüî ñå îïðàâäà ñ èãðà÷èòå çà çàãóáàòà îò "÷àéêèòå"

първия гол, си помислих, че
ще спечелим този мач, но
след това допуснахме тре-
то попадение", допълни
Специалния.

Брайтън изненадващо
надви у дома Манчестър
Юнайтед с 3:2 в среща от
втория кръг на английска-
та Висша лига и записа пър-

ва победа за сезона след
загубата си с 0:2 при визи-
тата на Уотфорд на старта.
Глен Мъри (25), 2:0 Шейн
Дъфи (27) и Паскал Грос (44
- дузпа) бяха точни за ус-
пеха на "чайките", а Роме-
лу Лукаку (34) и Пол Погба
(90+5-дузпа) се разписаха
за "червените дяволи", ко-

ито допуснаха първо пора-
жение този сезон след по-
бедата си над Лестър (2:1)
на "Олд Трафорд" на стар-
та.

Шампионът на Англия
Манчестър Сити победи с
6:1 последния в таблицата
Хъдърсфилд в друг мач от
кръга.ç
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05.05 Съкровище в двореца - тв филм
/28 и 29 епизод/п/

07.20 Диноотряд "Кунг Фу" - анимаци-
онен филм /11 и 12 епизод/

08.05 Сестри тв филм /1 епизод/п/
09.00 По света и у нас
09.10 Войната на таралежите - тв филм

/2 серия/
10.20 Семеен бизнес - тв филм /15

епизод/
10.45 Константин Философ - 6-сериен

тв филм /България, 1982 г./, 1
серия, режисьор Георги Стоя-
нов, в ролите: Руси Чанев, Марин
Янев, Наум Шопов, Ицхак Финци,
Невена Коканова и др.

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Спасителен отряд "Калифорния"

- тв филм /10 епизод/
13.15 Моменти от Ишикава
13.30 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за

душата" /п/
14.00 Туристически маршрути
14.30 Сагуа - сиамската котка - анима-

ционен филм
14.45 Сид - дете на науката - аним.

филм
15.10 Сребристият жребец - аним. филм
15.35 Бакстър - тв филм
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Сестри - тв филм /2 епизод/
17.25 Светът на Япония: Дегустатори

на суши
17.30 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за

душата" - кулинарно предаване с
водещи Елена Петрелийска и Ни-
колай Петров

18.00 По света и у нас
18.20 Капитан Петко войвода - тв филм

/2 серия/
19.40 Животни по пижами - анимаци-

онен филм
19.50 Лека нощ, деца! Заливът на сък-

ровищата
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Съкровище в двореца - тв филм

/30 и 31 епизод/
22.50 По света и у нас
23.10 Череп и кости - тв филм /6

епизод/(12)
23.55 Детективи от "Серангун Роуд" - тв

филм /2 епизод/(14)
00.55 Здравето отблизо /най-доброто/
02.05 Семеен бизнес - тв филм /15

епизод/п/
02.30 Спасителен отряд "Калифорния"

- тв филм /10 епизод/п/
03.15 Череп и кости - тв филм /6

епизод/п/(12)
04.05 Детективи от "Серангун Роуд" - тв

филм /2 епизод/п/(14)

bTV

05.30 "Комиците и приятели"/п./
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс " -

анимация
06.30 "Приятели" - сериал, с. 4, еп. 17
07.00 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Антон Хеки-
мян

09.30 "Преди обед" - най-доброто
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави" /п/
13.30 Премиера: "Висше общество" -

сериал, с. 1, еп. 42
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сери-

ал, с. 2, еп. 71
16.00 Премиера: "Алиса в страната на

любовта" - сериал, с. 1, еп. 70
17.00 bTV Новините
17.30 "Комиците и приятели"
/п./ - комедийно шоу
18.00 "Опасни улици" - сериал, с. 12,

еп. 22

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Семейни тайни" - се-

риал, с. 1, еп. 17
21.30 "Всичко може да се случи" -

сериал, с. 2, еп. 10
22.30 "Тежки престъпления" - сериал,

с. 4, еп. 7
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Загадките на Лора" - сериал, с.

2, еп. 11
01.00 "Друговремец" - сериал, с. 1, еп. 7
02.00 bTV Новините
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Опасни улици"- сериал, с. 11,

еп. 37

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 2, еп.
14

06.00 "Кунг фу панда - легенди за
страхотния боец" - анимация

08.00 "Готъм" - сериал, еп. 5
09.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 2, еп.

14
10.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 4,

еп. 2
11.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 9
12.00 "Твърде лично" - сериал, еп. 6
13.00 "Трусове 5: Кръвни линии" - фан-

тастика, ужаси, екшън (САЩ, Юж-
на Африка, 2015), актьори - Бран-
дън Оре, Натали Бекер, Емануел
Кастис, Майкъл Грос, Джейми
Кенеди, Йън Робъртс, Лоурънс
Джоф, Даниел Дженкс и др.

15.00 "Готъм" - сериал, еп. 6
16.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 2, еп.

15
17.00 "Твърде лично" - сериал, еп. 7
18.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 10
19.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 4,

еп. 3
20.00 "Кости" - сериал, с. 11, еп. 2
21.00 bTV Новините
22.00 "Всичко е изгубено" - екшън, дра-

ма (САЩ, 2013), режисьор -
Джей Си Чандър, актьор - Робърт
Редфорд

00.00 "Кости" - сериал, с. 11, еп. 2
01.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 4,

еп. 3
02.00 "Последователите" - сериал, с. 3,

еп. 6
03.00 "Твърде лично" - сериал, еп. 7
04.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 10

bTV COMEDY

05.00 "Шегаджии" - сериал
06.00 "Шегаджии" - сериал, с. 4
07.00 "Учителката по френски" - сери-

ал
08.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
09.00 "Комиците и приятели" - коме-

дийно шоу
09.30 "Домашен арест" - сериал, с. 1
10.00 "Щъркелчето Ричард" - анимция,

(Люксембург, Белгия, Германия,
Норвегия, 2017), режисьор - оби
Кенгел, Реза Мимера, сценарис-
ти - Раза Мемари

12.00 "Моите мили съседи" - сериал
14.00 "Страхотни новини" - сериал
15.00 "Двама мъже и половина" - сери-

ал
17.00 "Шоуто на Слави"
18.00 "Моите мили съседи" - сериал
19.30 "Учителката по френски" - сери-

ал, с. 2
20.00 "Двама мъже и половина" - сери-

ал, с. 3
22.00 Премиера: "Страхотни новини" -

сериал, с. 2
23.00 "Двама бащи, двама синове" -

сериал, с. 3
00.00 "Щъркелчето Ричард" - анимция,

(Люксембург, Белгия, Германия,
Норвегия, 2017), режисьор - оби
Кенгел, Реза Мимера, сценарис-
ти - Раза Мемари

02.00 "Шегаджии" - сериал
03.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
04.00 "Двама бащи, двама синове" -

сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" - сериал,
с. 1

08.00 "Ризоли и Айлс: Криминални до-
сиета" - сериал, с. 6

09.15 "Странични ефекти" - трилър, дра-
ма, криминален (САЩ, 2013),ак-
тьори - Руни Мара, Чанинг Тей-
тъм, Джуд Лоу, Катрин Зита-Джо-
унс и др.

11.45 "Седем часа разлика" - сериал,
с. 1, еп. 20, 21

13.45 "Ризоли и Айлс: Криминални до-
сиета" - сериал, с. 6, еп. 17

14.45 "Победителят" - Семеен, САЩ
2007, Актьори: Кей Панабейкър,
Дон Джонсън, Лори Лоуг-
лин,Джеймс Бест, Саша Кохен,
Мими Гианопулос, Лондон Либо-
ирон и др.

16.45 "Идеалният мъж" - комедия, ек-
шън, романтичен (САЩ, 2015),
актьори - Ана Кендрик, Сам Ро-
куел, Тим Рот, Луис Да Силва
Младши, RZA, Майкъл Еклънд,
Джеймс Ренсън, Ансън Маунт, 
Елена Санчес и др.

18.45 "Шефове гадняри 2" - комедия
(САЩ, 2014), актьори - Джейсън
Бейтман, Джейсън Съдей-
кис, Дженифър Анистън, Чарли
Дей, Кристоф Уоалц, Кевин Спей-
си, Кели Стейбълс, Джонатан
Банкс,  Джейми Фокс, Крис Пайн,
Кийгън-Майкъл Кей и др.

21.00 "Сблъсъкът на титаните" - екшън,
драма, фентъзи, приключенски
(САЩ, Великобритания, 2010),
актьори - Пийт Постълуейт, Мадс
Микелсен, Сам Уортингтън, Лиам
Нийсън, Джема Артъртън, Джей-
сън Флеминг, Ралф Файнс, Иза-
бела Мико, Дани Хюстън, Люк
Евънс и др.

23.00 "Обетована земя" - драма (САЩ,
2012), атьори - Мат Деймън,
Бенджамин Шийлър, Тери Кини,
Хал Холбрук, Франсис Макдор-
манд, Джон Красински и др.

01.15 "Седем часа разлика" - сериал,
с. 1

03.15 "Ризоли и Айлс: Криминални до-
сиета" - сериал, с. 6

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Специален отряд" - сериал /п/
06.00 "Тайнствени афери" - сериал /п/
07.00 "Здравей, България"
09.30 "Убийства в Мидсъмър" - сериал,

сезон 18

11.30 "Бон Апети"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Подли камериерки" - сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риал
14.30 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - преда-

ване на NOVA, избрано
21.00 "Скорпион" (премиера) - сериал
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" (премиера) -

сериен филм
23.30 "Незабравимо" - сериал
00.30 "Тайнствени афери" - сериал
01.30 "Докоснати от слънцето" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04.00 "Подли камериерки" - сериал/п/

Êèíî Íîâà

05.45 "Касъл" - сериал, сезон 6, /п/
06.45 "Непорочната Джейн" - сериал,

сезон 1
07.45 "София - Ден и Нощ" /п/
08.45 "МВП: Маймунски Върхови Пос-

тижения" - семейна комедия с уч.
на Кевин Зигърс, Джими Рене
Смит, Дейв Томъс, Филип Гран-
джър, Рик Дюкомън, Джейн Соу-
ърби и др., /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 6
12.00 "Адел и проклятието на пирами-

дите" - приключенски филм с уч.
на Луис Бургун , Матьо Амалрик,
Жил Льолуш, Жан-Пол Рув /п/

14.20 "Сапфиреносиньо" - фантастика
с уч. на Мария Ерих, Янис Нивю-
нер, Лаура Берлин, Дженифър
Лои, Жозефин Пройс, Вероника
Ферес, Флориан Бартоломей, Ка-
тарина Тхалбах, Руфъс Бек, Сан-
дра Боргман и др.

16.45 Игрален филм , /п/
19.00 "София - Ден и Нощ" - сериал
20.00 "От местопрестъплението: Мая-

ми" - сериал, сезон 2
21.00 "Огън в кръвта" - екшън-трилър с

уч. на Джейсън Стейтъм, Ейми
Смарт, Хосе Пабло Кантило, Еф-
рен Рамирез, Дуайт Йокам, Рено
Уилсън и др.

23.00 "От местопрестъплението: Мая-
ми" - сериал, сезон 2, /п/

00.00 "Сапфиреносиньо" - фантастика
с уч. на Мария Ерих, Янис Нивю-
нер, Лаура Берлин, Дженифър
Лои, Жозефин Пройс, Вероника
Ферес, Флориан Бартоломей, Ка-
тарина Тхалбах, Руфъс Бек, Сан-
дра Боргман и др., /п/

Тв програма - вторник, 21 август ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

Горещо
Днес облачността ще бъде променлива, по-

значителна над Западна и Северна България.
Вероятност за краткотрайни превалявания има
само над планините на Западна България. Дневните температури
ще са от 29 до 34 градуса.

В сряда над Северна България ще бъде слънчево, а повече
облаци ще има над южните райони. Ще остане почти без валежи.
Днервните температури ще бъдат от 29 до 34 градуса. Горещо,
слънчево и предимно сухо ще остане в четвъртък и петък. През
първия ден слаби краткотрайни валежи са възможни по Северно-
то Черноморие, а през втория - централната част на Стара плани-
на. Температурите в четвъртък ще бъдат от 29 до 34, а в петък от
28 до 33 градуса. Горещо и предимно слънчево ще остане време-
то и в края на седмицата. Дневните температури ще са от 29 до
34 градуса. Краткотрайни превалявания ще има на отделни места
в Централния Балкан в петък и Рило-Родопската област.

От понеделник предстои захлаждане и краткотрайни прева-
лявнаия.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 158

ВОДОРАВНО: Канаваца. "Авели". Тананарив. Мит. Левитан (Исак).
Кирова (Вера). "Луди години". "Ам". Щих. Вол. КАДИ. Тол. Зибе-
лин. Виделина. Елен. Оператор. Тар. "Ванина Ванини". "Водата".
Ебонит. Тисо (Йозеф). "Ира". Евала. Тола. Опера. ОН ("Общество
на народите"). "Марите". ОТИКОН. Танака (Хиити). Олар (Алфонс).
Дик. Нанон. Ви. Наварин. Соват. Бор. Секира. Ени. Зачот. Нико-
тин. Пасаван. "Никита". ОТВЕСНО: Сателити. Авитаминоза. "Наву-
ходоносор". Карас. Танид. Лепидолит. Ча. Ватин. Лена. Атанасов
(Джон). Ванаг (Юлий). Пирати. Енарета. Цанов (Найчо). "Наваро".
"Аник". Чар. "Дозата". Апоконин. Икили. Оне (Жорж). Етан. Рин.
Навин. Бери-Бери. Саки (Ариго). Рикел (Соня). Новаково. Ок.
Немо ("Капитан Немо"). Алетина. ОЛИВЕТИ. Ливадина. Илона. Анит.
Витамин. Ратан. Ретина.

bTV Cinema, "Обетована земя" - драма, с Мат Деймън,
Бенджамин Шийлър, Тери Кини, Хал Холбрук,

Франсис Макдорманд, Джон Красински и др., 23.00 ч.

ОБЯВА

ЗЕМЯ търси да назначи вестникарски страньор.
За справки: 0887 981 320
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Лудогорец не даде шанс
на ЦСКА във вълнуващ мач
с много положения и го
победи с 1:0 в Разград. В
герой за шампионите се
превърна Вандерсон, който
реализира единственото
попадение в 21-вата минута
на срещата от петия кръг
на Първа лига.

Изпълнителният дирек-
тор на Лудогорец Ангел
Петричев заяви след края
на срещата, че все пак
още нищо не е решено в
шампионата, като добави,
че три отбора се борят за
титлата през този шампио-
нат.

"В този мач Лудогорец
изпусна много положения.
Важен е успехът, тъй като
се потвърдиха думите ни,
че в Лудогорец се работи
правилно. Запазихме
самообладание в този
важен момент. Нашите
момчета могат да дадат
още много на българския
шампионат. Рано е да
слушаме реквиеми. Лудого-
рец има огромен потенци-
ал и изключителен тре-
ньорски щаб. Следващата
голяма цел е да се класи-
раме в групите на Лига
Европа", започна Петричев.

"Не съм изненадан, че
три отбора се вкопчиха в
битката за първото място,
тъй като бях убеден, че
Левски ще има друго лице
през този сезон. Те ще
показват потенциала,
който има, а и за всички
ще бъде интересно да
наблюдаваме борбата за
титлата през този сезон.

Ëóäîãîðåö íå äàäå
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Двама играчи на
"армейците"  пропускат
мача с Левски,

който е на 29 септември.
Става въпрос за Жефер-
сон и Енрике, които
почти сигурно няма да са
възстановени дори за
шампионатния двубой със
"сините". Добрата новина
за ЦСКА е, че друг
контузен - Жоржиньо, ще
се възстанови по-бързо
от очакваното. Флангови-
ят футболист ще пропус-
не следващите два
двубоя на своя тим
срещу Верея и Ботев
(Пловдив), но ще се
завърне за срещата с
Черно море, която е след
паузата за националните
отбори.

Матей Казийски вече
тренира с новия си

отбор - Сточния. Бившият
национал е в Полша при
новите си съотборници,
чийто спортен директор е
добре познатият на
Казийски бивш треньор
Радостин Стойчев.
Отборът от Шчечин ще
разчита на още двама
наши сънародници. Един
от големите таланти на
родния волейбол Аспарух
Аспарухов за първи път
ще играе в чужбина.
Националът Николай
Пенчев също ще бъде
съотборник на Казийски.

Реал (Мадрид) започна
сезона с победа

след успех с 2:0 над
Хетафе. Други резултати
от първия кръг на
испанското футболно
първенство: Ейбар -
Уеска - 1:2 и Райо
Валекано - Севиля - 1:4.

:

Ще сме големи наивници, ако си мислим, че сме
абонирани за първото място, заяви изпълнителният
директор на "орлите" Ангел Петричев

добрия отбор в България.
"Загубихме 0:1 от най-
добрия отбор в България.
Може би за вас да е
голяма изненада, но за
мен не толкова. Имахме
големи надежди, но не е
краят на света, загубихме
от шампиона на България.
Направихме малка стъпка
назад към реалността",
заяви Ел Маестро.

В следващия кръг
Лудогорец гостува на
Славия, докато ЦСКА е
домакин на Верея.ç

Европа. Доказахме, че
отборът ни е способен да
играе в цикъла "четвъртък-
неделя" и да печели в
шампионата. Напрежение-
то в Лудогорец бе създа-
дено отвън. Трябва да сме
много големи наивници,
ако мислим, че сме або-
нирани за титлата", каза
шефът на Лудогорец.
Треньорът на ЦСКА Нес-
тор Ел Маестро заяви, че
за него загубата не е
изненадваща, като доба-
ви, че тя идва от най-

Качеството при нас трябва
да се подобрява, тъй като
в Европа страдаме. Отно-
во остана само Лудогорец
в Европа. Отборите ни
отпадат твърде рано. В
България може да имаме,
каквито си искаме страс-
ти, но истинските мачове
са на европейската сцена.
За да създаваш имидж на
българския футбол, трябва
да побеждаваш навън. За
нас ще бъде по-трудно в
Първа лига, ако се класи-
раме в групите на Лига

Вандерсон успя да надхитри вратаря на ЦСКА Черниаускас и отбеляза единствения гол в дербито

Сърбинът Новак
Джокович срази с 6:4,
6:4 седемкратния шам-
пион Роджър Федерер
на финала на турнира
от серията "Мастърс" в
Синсинати. Поставени-
ят под №10 Джокович
имаше 5 загубени фи-
нала в тази надпрева-
ра, но сега за първи
път в кариерата си ус-
пя да грабне този ча-
кан дълго трофей. Три-
умфът позволи на
Джокович да запише
историческо постиже-
ние.

31-годишният сър-
бин стана първият те-
нисист, който може да
се похвали, че е спе-
челил всичките 9 тур-

Äæîêîâè÷ ñðàçè Ôåäåðåð è ãðàáíà
ìå÷òàíàòà òèòëà â Ñèíñèíàòè

нира от категорията
"Мастърс". Така той
постигна т.нар. Златен
Мастърс. Сърбинът ве-
че има 31 "Мастърс"
титли, а Федерер ос-
тава с 27. Рекордьор
е испанецът Рафаел
Надал с 33.

 След този триумф
Ноле, който неотдавна
спечели и "Уимбълдън"
(титла №13 за него от
"Големия шлем"), се из-
качва на шеста пози-
ция в ранглистата на
ATP с равни точки с
хърватина Марин Чи-
лич (4445). 37-годишни-
ят Федерер остави
втори със 7080 точки,
а водачът Надал е с
10 040.ç

Сърбинът Новак Джокович спечели турнира в Синсинати
и постигна т. нар. Златен Мастърс

                                        Снимка Пресфото БТА

Левски - Септември (София) 2:0
1:0 Давиде Мариани 24, 2:0 Станислав Костов 29
Лудогорец - ЦСКА 1:0
1:0 Вандерсон 21
Ботев (Пд) - Локомотив (Пд) 0:1
Ботев (Вр) - Етър 2:0
Славия - Дунав (Рс) 2:0
Черно море - Берое 0:0

Верея - Витоша (Бистрица)-  след приключване
                                      на броя

Êëàñèðàíå
1. Левски 9-3 13
2. ЦСКА 9-2 12
3. Лудогорец 5-2 10
4. Берое 6-3 9
5. Локомотив (Пд) 7-6 9
6. Славия 8-7 7
7. Ботев (Пд) 5-4 6
8. Витоша 4-5 6
9. Ботев (Вр) 6-8 6
10. Черно море 6-9 6
11. Септември (Сф) 6-7 4
12. Етър 2-6 4
13. Дунав 5-10 3
14. Верея 0-6 1

Ïúðâà ëèãà - 5-è êðúã


