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Френски полицай държи на 
мушка стрелците, които ата-
куваха ресторанта “Le Petit 
Cambodge”.  

Снимка  EPA

в Париж
Най-малко 120 души са загинали 
след четири координирани атента, 
извършени от ислямисти 

Терор

Охраната на президента Франсоа Оланд предотвратява истинска касапница на „Стад дьо Франс“

Петък 13-ти беше наисти-
на фатален за Париж. Групи 
терористи извършват коорди-
нирани атаки в шест различни 
точки на френската столица. 
Повечето от нападенията са 
в центъра на града – атаку-
вани са барове и ресторанти, 
сред които La Belle équipe, Le 
Carillon, Le Petit Cambodge, 
пицарията La Casa Nostra. 

Атакуван е и националният 
стадион „Стад дьо Франс“ в 
предградието Сен Дени, къде-
то се провежда приятелският 
мач между Франция и Герма-
ния, на който присъства пре-
зидентът на Франция Франсоа 
Оланд. 

Подробности - на стр. 2 - 3 Ултрамодерен  
радар снима 
нарушители  
на „Цариградско”

На стр. 4

Клаудия Кардинале стана 
Доктор хонорис кауза на 
НАТФИЗ „Кр. Сарафов“

На стр. 11

Винетката за 
лек автомобил 
става 97 лв.  
от 2016 г. На стр. 6
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Терор в Париж
Най-малко 120 души са загиналите след трагедията

4 атентата окървавиха френската столица в името на Аллах
2 3

В нощта на 13 
ноември група 
терористи из-
вършват коорди-

нирани атаки в шест раз-
лични точки на Париж. 
Повечето от нападенията 
са в центъра на града – 
атакувани са барове и 
ресторанти, сред които La 
Belle équipe, Le Carillon, 
Le Petit Cambodge, пица-
рията La Casa Nostra. 

Атакуван е и национал-
ният стадион „Стад дьо 
Франс“ в предградието 
Сен Дени, където се про-
вежда приятелският мач 
между Франция и Герма-
ния. 

Около полунощ е на-
падната и парижката кон-
цертна зала „Батаклан“, 
в която двама терористи 

с открити лица започват 
стрелба с автомати „Ка-
лашников“ срещу тълпа-
та от хора. Те крещели 
възхвали на Аллах, съ-
общава очевидец, който 
успява да избяга от сгра-
дата. Според France info 
атентаторите са влезли в 

залата през главния вход 
в разгара на концерта, 
който се е провеждал там 
и са открили огън срещу 
хората. Всички са се хвър-
лили на пода, за да избе-
гнат куршумите. В залата 
е имало четирима напада-
тели, като единият е убит 
по време на престрелка с 
полицията. 

Най-малко 100 души 
е броят на заложниците 
преди спецслужбите да се 
намесят. Френските ме-
дии съобщиха, че от зала-
та непрекъснато изнасят 
ранени, а загиналите са 
десетки. Полицията до-
пълва, че са убити двама 
от нападателите. 

Силите на реда съобщи-
ха и за жертви от експло-
зии, по всяка вероятност 
причинени от гранати, 
на стадиона край Париж 
„Стад дьо Франс“, къде-
то се играел приятелски 
мач между Франция и 
Германия. Експлозиите са 
избухнали при входа на 
сектор J, и са убили трима 
души. Според последни 
данни едната експлозия 
е била причинена от те-
рорист камикадзе. Сред 
публиката е бил и прези-

дентът на Франция Фран-
соа Оланд, който спешно 
е изведен от стадиона.

Стрелба е имало в бли-
зост до камбоджански 
ресторант до Площада 
на Републиката, както и 
по няколко улици между 
него и Площада на Басти-
лията.

След кървавата дра-
ма, разиграла се само за 
няколко часа, Франсоа 
Оланд обявява извънред-
но положение на цялата 
територия на Франция, 
а границите се затварят. 
Той е поискал подкрепле-
ния от армията за спра-
вяне със ситуацията. За 
минути „гръмват” и съоб-
щения из всички социал-

ни мрежи. Управлението 
на полицията в Париж 
още същата нощ пуска 
съобщение в „Туитър“, в 
което се препоръчва на 
хората в парижкия реги-
он да избягват да излизат 
от домовете си, освен при 
крайна необходимост. В 
препоръката се казва да 
бъдат прекратени всякак-
ви мероприятия, които 
се провеждат в момента 
навън. Кметството на Па-
риж също предупредило 
гражданите да останат по 
домовете си. Собствени-
ците на заведения трябва-
ло да проверяват внима-
телно влизащите и да не 
допускат подозрителни 
лица.

Най-малко 120 души са 
загиналите след атентати-
те в нощта на 13-и ноем-
ври, а при нападенията са 

ранени още 180 души, 99 
от които са в тежко със-
тояние. 

Според ръководителя 

на отдела за международ-
ни изследвания на бри-
танския кралски институт 
(RUSI) Рафаело Пантучи 
терористичните атаки в 
Париж са били добре ко-
ординирани, което говори 
за високо ниво на подго-
товка на техните органи-
затори и изпълнители. 

Според различни оцен-
ки Франция е изгубила 
повече хора от ислямския 
тероризъм, отколкото коя-
то и да е друга държава в 
Европа. В доклад на френ-
ския сенат от април се 
казва, че най-малко 1430 
от близо 3000 европейски 
джихадисти, заминали да 
се бият за ИДИЛ в Ирак 
и Сирия, са французи. 
Отговорност за атентати-
те поема терористичната 
групировка „Ислямска 
държава“.

С постоянните си те-
рористични нападения в 
различни части на света 
групировка продължава 
да привлича вниманието 
на международната общ-
ност към голямата запла-
хата от тероризъм.

След атентатите в Па-
риж, Съветът за сигур-
ност на ООН по пред-
ложение на Франция, 
единодушно одобри ре-

золюция, която насърчава 
използването на всички 
необходими мерки в съ-
ответствие с международ-
ното право, които да се 
справят с ИД и други те-
рористични организации 
в Ирак и Сирия.

Случилото се в Париж 
остави неизлечим белег 
не само върху цяла Фран-
ция , но и въху европей-
ската общност. В почти 
всички държави са взе-
ти максимални мерки за 
сигурност, извършват се 
антитерористични опе-
рации, по улиците все 
по-често се виждат тежко 
въоръжени полицаи и во-
енни, а разузнавателните 
служби работят на пълни 
обороти. Европа усети 

реалните измерения на 
терористичната заплаха, 
но все още е в търсене на 
точното противодействие.

С атаките в Париж на 13 
ноември, отнели живота 
на най-малко 120 души с 
единствената вина, че са 
отишли в топлата петъчна 
вечер на ресторант, бар, 
рок концерт или футбо-
лен мач, ИДИЛ направи 
поне три неща. 

Първо се утвърди като 
новия глобален враг 
номер едно, който от 
бастионите си в Сирия и 
Ирак е способен да посее 
ужас навсякъде по света. 
Второ, показа на Европа, 
че тя не може повече да 
се прави, че не забелязва 
един конфликт, залял я 

След нападението в Париж вест-
ник The Wall Street Journal написа: 
„Терорът по улиците на Париж, е 
вероятно да бъде катализатор за 

големи промени в международната 
политика, последствията от които 
вероятно ще се усещат в продълже-
ние на много години.“

първо с бежанци, а сега и 
с кръвожаден терор. Дори 
да не успеят да взривят 
окончателно и без това 
разпадащото се европей-
ско единство, джихади-
стите ще оставят своя 
отпечатък върху начина, 
по който ЕС гледа на гра-
ниците си и се пази от въ-
трешни и външни враго-
ве. Неща като затягане на 
сигурността по външните 
граници, промени в Шен-
ген, засилване на общите 
структури за разузнаване 
и търсене на нови реше-
ния за бежанците касаят 
пряко България. Трето 
- атентаторите в Париж 
постигнаха нещо, което 
дипломатическата общ-
ност не успя - разбъркаха 

геополитическите лагери 
и поне временно свързаха 
Франция, Русия и САЩ в 
очертаваща се коалиция 
срещу ИДИЛ.

Тероризмът в европей-
ските столици не е нечу-
ван. След американските 
атаки от 11 септември 
2001 г. пред мащабна те-
рористична дейност бяха 
изправени Мадрид, Лон-
дон, Москва, Осло, а сега 
и Париж. И все пак тези 
събития са извън обичай-
ната норма. 

Очевидно скорошните 
събития в Европа предиз-
викват сериозни притес- 
нения. Но макар ИДИЛ 
да промени стратегията 
си и вече да е насочена 
към извършването на ма-
сови убийства в глоба-
лен мащаб, степента, до 
която групировката ще е 
способна да осъществява 
големи терористични ак-
тове, остава неясна, тъй 
като европейските служ-
би за сигурност са моби-
лизирали силите си, за да 
не позволят повторение 
на събитията от Париж.

В същото време оба-
че стотици европейци са 
припознали идеология-
та на ИДИЛ. И не е ясно 
пред колко такива заго-
вора ще бъдем изправени 
и колко дълго Европа ще 
бъде заплашена от това 
зло.

Ренета Иванова
Ивайла Раденкова

Петък 13-ти беше наис-
тина фатален за Париж. 
Терористичните атентати 
отнеха живота на много 
хора, но разбираме, че 
ситуацията на „Стад дьо 
Франс“ е могла да бъде 
много по-страшна.

Смразяващо разкритие 
за терористичните атаки в 
Париж направи стюард от 
мача Франция - Германия 
(2:0). Той е разказал пред 
„Уолстрийт джърнъл“, 
че един от атентаторите 
е планирал да активира 

взривно устройство на 
трибуните на „Стад дьо 
Франс“ по време на кон-
тролата.

 До по-голяма трагедия 
не се е стигнало заради 
адекватните действия на 
охранителите, които обис-
кирали терориста на един 
от входовете за стадиона и 
забелязали залепените за 
тялото му експлозиви. Те 
веднага предприели дейст-
вия по обезвредяването на 
взривното устройство, но 
въпреки това, то е било 
активирано. Това е въпрос-
ният първи взрив около 15-
ата минута, който се чу по 
време на контролата. Ин-
цидентът става на вход „J“ 
на „Стад дьо Франс“. 

Няколко минути по-къс-
но последва втори взрив 
на друго камикадзе, а мал-
ко след това в намиращ 
се наблизо ресторант се 
самовзривява трети теро-
рист. Трима души са заги-
налите от бомбите пред 
стадиона.

Националите на Франция 
демонстрираха страхотно 
уважение към съперника 
след приятелската среща 
с Германия, спечелена от 
„петлите“ с 2:0. Немците 

прекараха нощта на „Стад 
дьо Франс“ заради серия-
та от атентати.

 След мача германците 
бяха задържани в събле-
калнята от съображения 
за сигурност, като вла-
стите не са разрешили на 
възпитаниците на Йоахим 
Льов да напуснат стади-
она до сутринта. В знак на 
съпричастност с колегите 
си играчите на Франция 
също категорично са отка-
зали да бъдат изведени и 
да се приберат в домове-
те си. „Петлите“ са имали 
възможността да бъдат 
съпроводени от охраната, 
но не са се възползвали 
от това и са избрали да 
останат до колегите си от 
Германия. 

В същото време хоте-
лът на Бундестима е бил 
предварително известен 
и това го е направило 
лесна цел за евентуални 
нови терористични атаки. 
Точно затова силите за си-
гурност са забранили на 
немците да напуска „Стад 
дьо Франс“.

„Френският национален 
отбор обяви единодушно, 
че докато Германия е на 
стадиона, те също ще ос-
танат. Това беше неверо-
ятен жест на другарство 
от страна на французите“, 
заяви днес временният 
президент на Германската 
футболна асоциация Рай-
нхард Раубал.

Симона Здравева

охранителите на „Стад дьо Франс“ 
предотвратили атентат на трибуните

Мъж наднича през счупеното от куршуми стъкло на 
кафе „Карийон”. Снимка EPA

Съдебни експерти събират доказател-
ства около едно от телата пред “Le Petit 
Cambodge”, ресторантът където 14 чо-
века бяха разстреляни от терорист ми-
налата вечер. 

Снимка EPA

Зрители се събират 
на терена след между-
народния приятелски 
футболен мач между 
Франция и Германия 

на стадиона „Стад дьо 
Франс” в Париж в нощта 

на 13 ноември, опитвайки 
се да разберат какво се 

случва.  
Снимка EPA

Медицински служители  
евакуират пострадал в 
заложническата драма, 
разиграла се в концер-
тната зала „Батаклан” . 

Снимка EPA



У нас

Готови сме да участваме в 
сухопътна операция в Сирия

Министър Ненчев:

Държавата ни може да предостави и логистична подкрепа 
на Франция с обмен на информация

ВСС уволни  
дисциплинарно 
румяна Ченалова

„Това е един реалисти-
чен и добър бюджет на 
фона на общото икономи-
ческо развитие на страна-
та и сътресенията от 2014 
г.“. Оценката даде финан-
совият министър Владис-
лав Горанов във връзка с 
извънредното заседание 
на Министерският съвет, 
на което бе одобрен бю-
джетът за догодина.

Минимални изменения 
има в парите за Външно-
то министерство – около 
600 хил. лв. Нови 45 млн. 
лв. пък ще бъдат дадени 
на съдебната власт за 
реформи. Ще има по-
вече пари и за армията, 
за закупуване на 8 нови 
изтребителя, както и на 
фрегати. Сумата за тях 
ще стане ясна, след като 
минат тръжните проце-
дури. Горанов подчерта 
обаче, че става дума за 
дългогодишни програми.

Относно средствата, 
предвидени в бюджета за 
бежанците, министърът 
заяви, че има достатъчно 
за справяне с миграцион-
ната вълна следващата 
година. „Разбира се тук не 
говорим за апокалиптич-
ни сценарии за стотици 
хиляди бежанци, защото 
при такава ситуация са 
нужни общоевропейски 
усилия“, подчерта Го-
ранов.

Относно предвидения 
нов дълг през следваща-
та година финансовият 
министър обясни, че той 
трябва да покрие бю-
джетния дефицит за 2016 
г., погашение и падежи-
рания на стари дългове 
и заделен буфер от лик-
видност за определени 
неблагоприятни развития 
във финансовата сис-
тема и икономиката за 
следващата година.

Горанов:
бюджетът  
е реалистичен 
и добър
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„Ако Франция поиска 
помощ, ще се отзовем с 
възможностите, с които 
разполагаме. Естестве-
но, че имаме готовност 
да участваме в сухопът-
на операция в Сирия”. 
Това заяви министърът 
на отбраната Николай 
Ненчев.

По думите му една от 
основните мисии на Ми-
нистерство на отбрана-
та и въоръжените сили 
е участие в мироопазва-
щи действия извън гра-
ниците на България.

Ненчев допълни, че 
държавата ни може да 
предостави и логистич-
на подкрепа на Франция 
с обмен на информация.

“Разполагаме с дос-
та информация, свърза-
на с нашето военно раз-
узнаване. Ако поискат 
експертиза или допъл-
нителна информация, 
свързана с бежанските 
потоци, ще окажем пъл-
но съдействие”, декла-
рира министърът.

Междувременно на 
вчерашния празник на 

пехотата, командирът 
на Сухопътните войски 
генерал-майор Андрей 
Боцев акцентира върху 
нуждата от модерниза-
ция.

“Работим активно за 
въвеждането на нови, 
съвременни образци 
бойна техника и екипи-
ровка, които да превър-
нат Сухопътните войски 
в гъвкав и ефективен 
вид въоръжена сила, за-
яви Боцев.

По повод празника.
военнослужещи и ци-

вилни служители от 
Сухопътните войски 
бяха наградени от за-
ме с т н и к-м и н ис т ъра 
на отбраната Димитър 
Кюмюрджиев 

Заради гласуването на 
бюджет 2016 г. Николай 
Ненчев не присъства на 
тържеството във Военна 
академия.

По-рано вчера пък 
премиерът Бойко Бори-
сов заяви, че е деклари-
рал, че сме страна, която 
не воюва и настояваме 
проблемите да се реша-

ват по дипломатически 
път. 

„Когато пращаш само-
лети и ракети, не може 
да очакваш от другата 
страна мир. И трябва да 
си направим ревизия на 
нашето поведение като 
Европейски съюз, като 
НАТО, като евроатлан-
тически страни дали ви-
наги външната ни поли-
тика е била адекватна 
и дали това, което сме 
правили, е донесло оч-
акваните резултати“, 
поясни премиерът.

Висшият съдебен съвет 
(ВСС) наложи дисципли-
нарно уволнение на съдия 
Румяна Ченалова заради 
случая „Белведере“.

Срещу съдийката бяха 
образувани няколко про-
верки, а прокуратурата 
й повдигна обвинение за 
документално престъ-
пление, както и зара-
ди делото за убийството 
пред дискотека „Соло“. 
Ченалова не се яви пред 
Етичната комисия към 
съвета.

Междувременно на 
днешното си заседание 
ВСС избра и състава, кой-
то ще води дисциплинар-
ното производство срещу 
бившия председател на 
Софийския градски съд 

Владимира Янева заради 
случая „Червеи“. 

През изминалата сед- 
мица в публичното прос-
транство изтече запис на 
телефонен разговор меж-
ду Румяна Ченалова и 
Владимира Янева, в кой-
то стана ясно, че главният 
прокурор Сотир Цацаров 
е обещал на Владимира 
Янева, че ще „завоалира“ 
нарушенията ѝ по разра-
ботката „Червеи“.

Съдия Ченалова по- 
твърди истинността на 
тези факти, докато адво-
какът на Владимира Яне-
ва съобщи, че клиентката 
му не си спомня да е про-
веждала такъв разговор и 
се съмнява за манипула-
ция в записа. 

От вчера нов ултрамодерен лазе-
рен радар снима нарушителите на пъ-
тя на булевард „Цариградско шосе” в 
София, като според експерти от него 
няма измъкване, информира Нова ТВ.

Лазерът хваща нарушителите за 
милисекунди. Камерата снима всички 
платна, а лещите й различават леки 
коли, камиони, маршрутки, таксита и 
автобусите на градския транспорт. Та-

ка машината засича различните огра-
ничения за всяка категория.

С новата технология няма да има 
никакъв начин за оспорване резул-
татите от превишената скорост. Оч-
акванията са камерата да превъзпита 
нарушителите. Само час след включ-
ването на радара са заснети 400 нару-
шения, а през изминалата нощ цели 
1700. 

Ултрамодерен радар снима 
нарушители на „Цариградско”

Измамници се пред-
ставят за служители на 
ЧЕЗ, алармират от дру-
жеството, което снаб-
дява с ток Западна Бъл-
гария. От компанията 
призовават клиентите 
си да бъдат бдителни и 
да подават сигнали за 
злоупотреби. Мними-
те служители събират 

лични данни, информа-
ция или номер на елек-
тромер по телефона, 
констатират наруше-
ния, съобщават за въз-
никнали аварии и инци-
денти или предлагат ус-
луги, вследствие на кое-
то събират пари на ръка.

От ЧЕЗ предупреж-
дават клиентите си, че 

не събират данни по те-
лефона и плащания ни-
кога не се извършват в 
брой извън определе-
ните за целта места - по 
банков път, в пощенски 
клонове, каси на „Изи-
пей“ и „Браво инвест-
мънт“.

Всеки служител на 
ЧЕЗ е длъжен при по-

искване да се легитими-
ра със своята служебна 
карта, която съдържа 
три имена, длъжност и 
снимка, както и телефо-
нен номер. При отказ да 
се предостави картата 
потребителят има право 
да поиска съдействие от 
полицията, отбелязват 
от ЧЕЗ.

Измамници се правят на служители на ЧЕЗ

Столичани отказаха 
да доплатят 16 лева на 
„Топлофикация”, а от 
там им начислиха още 
3000 в рамките на три 
месеца. Първопричина 
за случилото се е греш-
ка от страна на енергий-
ното дружество.

Всичко започва, кога-
то Любен Цонков и брат 
му наследяват дълга на 
майка си към „Топлофи-
кация” на стойност око-
ло 6000 лв. 

Дружеството завеж-
да дело и го печели, 
като двамата братя 
трябва да заплатят су-
мата. 

Оказва се обаче, че 
има разлика от 16,32 
лв. между сумата, която 
„Топлофикация“ иска, и 
разпоредената за пла-
щане от съда. Заради 
несъответствието Лю-
бен и неговият брат от-
казват да изплатят дъл-
га си, докато грешката 
не бъде оправена.

Столичани  
отказаха 16 лв. на 
„Топлофикация”, 
начислиха им 
3000

У нас

Хакери атакуват 
наши фирми

Нападат български сайтове с бот мрежа за по 25 долара на час

Експерти от САЩ ще помагат в борбата срещу кибер престъпниците 

72,8% са казали „Да” на електрон-
ното гласуване, а общата избирател-
на активност е 40,03%, според данни-
те изнесени от ЦИК.

Общият брой на действителните 
гласове на проведения на 25 октом-
ври референдум е 2 587 593. 

Оттук нататък думата имат депу-
татите. Референдумът ще влезе в 
парламента и те ще трябва да решат 
дали ще гласуваме електронно или 
не, тъй като избирателната актив-
ност на него е по-ниска, отколкото на 
последните избори, когато бе 49,5% 
и той не може да има силата на закон.

Законът предвижда, когато в гла-
суването са участвали по-малко 
отколкото в последните избори за 
Народно събрание, но повече от 20% 

от гражданите с избирателни права, 
и ако с „Да” са гласували повече от 
половината от участвалите в рефе-
рендума, предложението, предмет 
на референдума, да се внесе в На-
родното събрание.

Парламентът трябва да се произ-
несе по него в тримесечен срок.

В публикуваните данни броят на 
гласувалите избиратели според под-
писите в избирателните списъци е 2 
708 716, а броят на гласувалите спо-
ред намерените в кутията за гласува-
не пликове – 2 709 210 души.

Общият брой на имащите право на 
глас за референдума според избира-
телните списъци е 6 766 619 души. 

От ЦИК дават като общ брой на не-
действителните гласове 122 339.

1,8 млн. от 2,5 млн. гласували 
казаха „Да” на референдума 

Депутатите решават 
за имунитета 
на Волен Сидеров

Българският държавен 
глава Росен Плевнелиев 
връчи орден „Стара пла-
нина” – първа степен за 
изключителни заслуги 
към България на Негово 

Светейшество патриарх 
Неофит.

Президентът изтъкна 
работата на патриарха 
както в академичната му 
кариера, така и като един 

от обединителите на раз-
личните вероизповеда-
ния в страната ни и има 
изключителни заслуги 
за създаването и възста-
новяването на храмове в 

цялата страна.
Патриархът каза, че 

църквата и държавата 
могат все по-активно да 
си взаимодействат в со-
циалната сфера, в образо-

ванието и възпитанието 
на подрастващото поко-
ление, в поддържането на 
храмовете и манастирите 
и паметниците на култу-
рата.

Хакерските атаки 
удариха по фирмите в 
България, като десетки 
счетоводители не могат 
да се свържат от дни със 
сайта на НАП, съобща-
ва Нова ТВ.

Труднодостъпни са и 
страниците на още ня-
колко институции. Екс-
перти от Съединените 
щати ще помагат в бор-
бата срещу хакерите, 
съобщиха от ГДБОП. В 
момента тече разслед-
ване, за да се хванат ви-
новните.

Това обаче вероятно 
няма да е лесно, защото 
набезите срещу сайто-
вете идват от страни по 
целия свят - от Виетнам, 
Румъния, Турция, Ук-
райна, САЩ и Африка.

В сайта на ЦИК на из-
борите са регистрирани 
над 2 млрд. влизания, 
заради което той се е 
сринал.

Хакерската атака про-
дължава вече две седми-
ци. Сега на прицел е и 
сайтът на НАП.

Росица е сред десетки-
те счетоводители, които 
в последните дни не мо-
гат да си вършат рабо-

тата заради атакувания 
сайт на НАП. Основ-
ният проблем е с регис-
трацията на трудовите 
договори. „Ако даден 
служител започне рабо-
та и мине служителят от 
инспекцията по труда, 
глобата за това, че не е 
регистриран трудовият 
договор към НАП или 

той не се е подписал, е 
15 хиляди лева”, обясни 
Росица Кусева.

Проблемите с хакер-
ските атаки започнаха 
още миналия петък мал-
ко преди изборите.

Тогава беше блокиран 
сайтът на ЦИК, а след 
него и още много – на 
МВР, ДАНС, КЕВР и 

Информационно об-
служване. По същото 
време е имало атака и 
срещу сайта на пре-
зиденството, която по 
думи на президентската 
администрация е била 
неуспешна. От екипа 
обясниха, че малко след 
13.00 часа IT специали-
стите им са констатира-

ли между 30 и 50 млн. 
еднократни посещения 
от сървъри в Тайланд.

Държавният глава зая-
ви, че е сезирал ДАНС, 
както и че очаква обяс-
нение. А виновниците 
още се търсят.

„За мен тези хакерски 
атаки не са случайни, 
това е нов „Костинб-
род”. Те целят да под-
хранят съмненията на 
гражданите, че елек-
тронното гласуване не 
би следвало да е честно 
и няма как да успее.

След като един или 
друг сайт може да бъде 
атакуван, как може да 
успее едно електронно 
гласуване. Трябва да се 
отговори кой инициира 
тези хакерски атаки, кой 
плати за тях, кой от ЦИК 
даде инструкции да не 
се дават бюлетини“, за-
яви тогава Плевнелиев.

„Излезе информация, 
че атаката от неделя 
струва между 10 и 12 хи-
ляди долара. Нали раз-
бирате, че всеки, може 
да е, който може да си го 
позволи”, коментира Ва-
лери Борисов, зам.-ми-
нистър на информа-

ционните технологии.
Ясен е и принципът на 

тази хакерска атака.
„Ако резервирате един 

хотел напълно, след кое-
то никой от резервира-
лите гости не се яви, а 
в последствие дойдат на 
място други хора, които 
искат да отседнат в съ-
щия хотел, реално вие 
няма да можете да ги 
обслужите. По същия 
начин стои въпросът с 
DDoS атаките”, обясни 
експертът по информа-
ционна сигурност Спас 
Иванов.

Тоест стотици хиляди, 
дори милиони посеще-
ния на даден сайт едно-
временно, неминуемо 
водят до неговия срив. 
„В момента можете да си 
купите бот мрежа с око-
ло хиляда компютъра за 
около 25 долара на час”, 
обясни Спас Иванов.

А докато хакерската 
атака не бъде преодоля-
на, счетоводителите се 
връщат в 90-те години, 
защото се налага да но-
сят на ръка хартиени до-
кументи в НАП. 

венелИна Стоянова 

 „Алкохолът в начална 
възраст е по-скоро експе-
римент, желание на под-
растващия да се наложи 
по някакъв начин”, комен-
тира училищният психо-
лог Илияна Самуилова 
в ефира на Нова ТВ. Ду-
мите ѝ са по повод ново 
проучване, според което 
над 50% от родните уче-
ници посягат към алкохо-
ла. Според  психоложката 
това се дължи на липса 
на общуване и емоцио-
нална споделеност.

„Децата все по-теле-
грамно общуват, те нямат 
предмет и теми за разго-
вор.”, допълни психолинг-
вистът Стела Богомило-
ва.

У нас родители и пси-
холози започват кампа-
ния „Родителски срещи в 
бар”. Целта е срещите да 
се провеждат на там, къ-
дето децата за първи път 
опитват алкохол. 

Народните представи-
тели ще гласуват дали 
да свалят защитата на 
двамата депутати заради 
среднощната им акция 
в магазинчето на улица 
„Раковски“

Депутатите ще реша-
ват в четвъртък дали 
имунитетите на Волен 
Сидеров и Десислав 
Чуколов да бъдат свале-
ни.

В сряда това реше-
ние изпадна до шеста 

точката в дневния ред, 
но днес е заложено като 
първа.

Народните представи-
тели ще гласуват дали 
да свалят защитата на 
двамата депутати за-
ради среднощната им 
акция в магазинчето на 
улица „Раковски“.

Имунитетът на Сиде-
ров и Чуколов падна на 
временната комисия поч-
ти с единодушие, тогава 
с „не“ гласуваха само ко-

Половината от 
българските 
ученици пият 
алкохол

легите им от „Атака“.
По второто искане на 

главния прокурор – за 
сблъсъците в НАТФИЗ 

след края на изборния 
ден, депутатите ще реша-
ват едва следващата сед-
мица. Причината – все 

още не е изтекъл 14-днев-
ният срок, в който Сиде-
ров може сам да се отка-
же от имунитета си.

Волен Сидеров пред НАТФИЗ в нощта на екшъна

Росен Плевнелиев връчи орден „Стара планина” на патриарх Неофит
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русия се бие с Асад в операция 
срещу бунтовниците

Руски бойни самолети 
и сирийската редовна ар-
мия започнаха първата 
си голяма координира-
на атака срещу бунтов-
ниците вчера, предаде 
агенция „Ройтерс”. Мос-
ква обяви, че е изстре-
ляла противовъздушни 
ракети от разположени 
в Каспийско море руски 
бойни кораби, което се 
явява като нов военен 
подход.

Комбинираната офан-
зива е ударила градове 
в близост до главната 
магистрала, минаваща 
през западната част на 
Сирия, която е все още 
под влияние на прези-
дента Асад, предаде Си-
рийската комисия за за-
щита на човешките пра-
ва, която е базирана във 
Великобритания и следи 
конфликта чрез онлайн 
източници на терен.

Сили на сирийската 
армия и техните военни 
съюзници са поразили 
поне четири укрепени 
позиции на бунтовници-
те, използвайки наземна 
военна техника. Послед-
вали са тежки сражения, 
съобщи председателят 
на комисията Рами Аб-
дулрахман.

 Подкрепяната от Иран 
организация „Хизбула” 

Москва  демонстрира военна мощ

И „Хизбула” взима участие във военните действия
също е взела участие във 
военните действия.?

Съюзниците не са ус-
пели да постигнат голям 
напредък. Навлезли са за 
кратко в един от градо-
вете, но са били прину-
дени да отстъпят, като 
15 от техните танкове и 
бойни машини са били 
унищожени или неутра-
лизирани, добави още 
Абдулрахман.

Бунтовниците, държа-
щи територията, на коя-
то се води сражението, 
са подкрепяни от амери-
канското правителство и 
не са част от „Ислямска 
държава”, което проти-
вниците срещу руската 
намеса в Сирия тълкуват 
като некоректен полити-
чески ход от страна на 
Кремъл. Русия, от своя 
страна, обяви, че заста-

ва зад целта на Запада да 
спре инвазията на ИД. 
Руският министър на от-
браната Сергей Шойгу е 
информирал президен-
та Путин за изстреляни 
26 ракети от Каспийско 
море, които са премина-
ли територията на Иран 
и Ирак, достигащи об-
сег от 1 500 км. Това се 
смята за демонстрация 
на военна мощ от руска 

страна. 
Тези военни маневри 

от страна на Русия пови-
шават много вниманието 
на САЩ и техните съю-
зници. Съседна Турция 
също изяви притеснение, 
след като руски воен-
ни самолети на няколко 
пъти нарушиха въздуш-
ното й пространтво.

Руският посланик в 
Анкара бе привикан 3 

пъти за период от 4 дни 
заради нарушенията на 
неговата страна, които 
според НАТО са „умиш-
лени и изключително 
опасни”. 

Турция обяви, че 8 
нейни военни самолета 
са били застрашени от 
руска ракетна система 
по време на патрул около 
границата със Сирия. 

йоанна РуСева

Русия може да загуби 
един от най-големите 
потребители на приро-
ден газ

Навлезлите в турското 
въздушно пространство 
руски самолети разгне-
виха Ердоган. Заради 
вече напрегнатите от-
ношения между Анкара 
и Москва той заяви, че 
може да взима природен 
газ от други места, както 
и друга държава може 
да построи първата тур-
ска ядрена централа.

Според турския пре-
зидент не са убедителни 
доводите на Русия за на-
рушаването на въздуш-
ното пространство. Той 
смята, че руската опера-

ция в Сирия не е свърза-
на с нанасянето на удари 
по „Ислямска държава”, 
а със създаването на 
военна база в сирийския 
град Латакия. 

Въпреки „уронените” 
интереси на Турция Ер-
доган не планира разго-
вор с руския президент 
Владимир Путин. Все 
пак добрите отношения 
между държавите са ва-
жни и за Русия, защото 
Турция е сред първен-
ците купувачи на приро-
ден газ, заяви турският 
президент. Ако все пак 
конфликтът се задълбо-
чи, военният алианс на 
НАТО заяви, че ще защи-
ти  Турция. 

Турция заплаши, 
че ще се откаже от 
руски газ и АЕЦ Трима младоженци 

са сред 25-те убити по 
време на ракетен удар в 
Йемен

Трима братя, кои-
то са се готвели да се 
оженят, загинаха заед-
но с още 22-ма души в 
четвъртък по време на 
ракетно нападение в 
югозападната част на 
Йемен, по данни на оче-
видци и медици, преда-
де Ройтерс. 

Ракетният снаряд 
е ударил къщата на 
младоженците, нами-
раща се в град Санб-
ан, провинция Драх-
ман. Най-малко още 50 
души са ранени, но бул-
ките са невредими. 

Трима младоженци са сред 25-те убити 
по време на ракетен удар в йемен

Според местните 
жители нападението е 
извършено от самолети 
на водената от Саудит-
ска Арабия коалиция, 
бореща се с подкрепя-
ните от Иран хути. Го-

ворителят на коалици-
ята заяви, че въздушни 
удари в тази част на 
страната не са извърш-
вани. Той обвини хути-
те и изтреляните от тях 
ракети. 

Инцидентът е тре-
тата атака в последни-
те две седмици, която 
убива граждани и на-
помня за въздушните 
удари, отнели живота 
на повече от 130 души 
на сватбено тържество 
в Йемен на 28 септем-
ври. 

В сряда Амнести 
Интернешънъл призова 
страни, включително 
САЩ и Великобрита-
ния, да спрат въоръжа-
ването на коалициата, 
водена от Саудитска 
Арабия. В своя доклад 
организацията казва, 
че има спешна нужда 
от независимо разслед-
ване на нарушенията. 

Мъж търси оцелели на мястото ударено от активистите, лоялни на сирийския президент Ба-
шар  Асад в квартала на Дамаск Дума

Сирия, руската 
намеса и колективна-
та отбрана на Източ-
на Европа са  теми-
те, които обсъждаха 
вчера министрите на 
отбраната на страни-
те от НАТО на среща-
та си в Брюксел, ко-
ментира вестник Les 
Echos. Представител 
на Белия дом Джошуа 
Ърнест призова Русия 
да не пречи на дейст-
вията на международ-
ната коалиция срещу 
«Ислямска държава»,  
Обсъден беше проти-
воракетния щит който 
предизвиква недовол-
ство у някои страни 
от НАТО и разгневява 
Москва.

НАТо в опит 
да вразуми 
русия

По света7У нас

3-ма загинаха при верижна  
катастрофа в тунела ”Витиня”

Над 50 автомобила се удариха на АМ „Хемус”

Разлято моторно масло или неспазена дистанция 
е причината за инцидента

Шофьорът, прегазил 63-годишен 
мъж на пешеходна пътека, излиза 
на свобода срещу гаранция от 10 
000 лв. - това реши Пловдивският 
окръжен съд.

21-годишният Милан Дивеков е 
обвиняем за причиняване на смърт 
по непредпазливост. Инцидентът 
се разиграва на 12 август в пло-
вдивския квартал „Кючук Париж“. 
Малко преди полунощ младежът 
прелита със 100 км/ч през пешеход-
на пътека и убива на място 63-го-
дишния Димитър Димитров. След 
кратък оглед на местопроизшест-
вието и първоначален разпит, шо-
фьорът е освободен. Това предиз-
виква вълна от възмущение, а 
главният прокурор Сотир Цацаров 
обвинява полицията за допускане 

на груби процесуални нарушения 
и опит за покриване на инцидента. 
Последва оставка на директора на 
пловдивската полиция Пламен Узу-
нов и смяна на шефа на КАТ– Радо-
слав Начев. 

На подсъдимата скамейка Милан 
се разплака и каза, че съжалява за 
стореното. Той е шофьор от 2009 г. 
и има 13 нарушения на пътя. Рабо-
ти като монтьор за 600 лв. и парич-
ната гаранция е непосилна за него. 
Съдът поясни, че тя е умишлено 
завишена, за да се гарантира, че 
Дивеков няма да избяга или из-
върши друго престъпление. Ад-
вокатът му заяви, че ще обжалва 
решението пред Апелативния съд. 
До тогава младежът остава зад ре-
шетките.

10 000 лв. гаранция за джигита, 
убил 63-годишен пешеходец

13-годишна бе заловена 
с наркотици в раницата, съ-
общи „Дарик“. Полицаи от 
РПУ Лом извършили про-
верка по подаден сигнал 
за малолетно лице, прите-
жаващо наркотични веще-
ства. При обиска се оказа-
ло, че шестокласничката 
Ц.П. от с. Василевци криела 
плик с дрога между учебни-
ците си. Според тестовете, 
направени по-късно, веще-
ството било 0,62 гр. кана-
бис. Момичето е отведено 
в Районното управление, а 
по-късно предадено на ро-
дителите му. 

С нов сценарий те-
лефонни измамници 
задигнаха 2400 лева от 
възрастна жена в Кас-
пичан, съобщи агенция 
ПИК. Мъж позвънил на 
домашния телефон на 
77-годишната баба с 
версия, че е нейн пле-
менник и му трябват 
3000 лева, тъй като 
имал изгодно предло-
жение за закупуване на 
техника от търговскa 
верига. В измамата се 
включил и втори непо-
знат, който се предста-
вил за шеф на веригата 
и изискал от бабата да 
донесе сумата в  по-
сочен от него магазин 
в Шумен. Възрастна-
та жена обяснила, че 
не разполага с толко-
ва пари, както и че не 
може да стигне до ис-
каното място. Двамата 
джамбази предложили 
да отидат на място, 
малко по-късно бабата 
предала 2400 лева на 
обирджиите, след което 
установила, че е изма-
мена.

 От полицейското 
управление в Свищов 
също разследват по-
добен случай, жертва 
на „ало” измамниците е 
87-годишен мъж. Теле-
фонните престъпници 
следвали подобна вер-
сия, поискали пари за 
направена поръчка за 
климатици. Дядото при-
познал непознатия, като 
внука си, след което бил 
свързан с втори човек 
– „началник склад” на 
магазина за техника. 
Възрастният мъж пре-
дал на непознат 1410 
лева, в следствие била 
установена измамата. 
Образувано е досъдеб-
но производство.

Хванаха  
шестокласничка 
с дрога 
в раницата

„Ало” 
измамници 
обраха баба 
и дядо  

Винетката за лек автомобил 
става 97 лв. от 2016 г.

6

Тежка катастрофа в ту-
нела „Витиня” отне жи-
вота на трима души - два-
ма мъже, които са били 
зад волана и една млада 
жена, която е била паса-
жер, още тринадесет са 
ранени - момиче на де-
ветгодишна възраст, се-
дем жени и петима мъже, 
един от които е с опас-
ност за живота, предаде 
агенция ПИК.

Над петдесет автомо-
била участваха във ве-

рижната катастрофа на 
автомагистрала „Хемус”- 
засегнати са 41 коли и 10 
тира, движението е  пре-
насочено по пътя Со-
фия-Ботевград. Образу-
вало се е километрично 
задръстване, автомоби-
лите са извеждани в про-
дължение на 13 часа. На 
мястото на инцидента 
са изпратени 9 линейки, 
екипи на полицията и по-
жарната. 

От пресцентъра на 

МВР съобщиха, че по 
случая е образувано дос-
ъдебно производство 
срещу неизвестен из-
вършител, работи се по 
всички възможни версии. 
Според очевидци  при-
чината за ужасния инци-
дент е разлято моторно 
масло или гориво върху 
пътната настилка. Коми-
сар Бойко Рановски, на-
чалник на отдел „Пътна 
полиция“ в ГДНП споде-
ли пред БНТ, че е бил на 

мястото на инцидента и 
там действително е има-
ло разляти множество 
течности, но те са били 
от всички катастрофира-
ли автомобили. Главният 
секретар на МВР Георги 
Костов обаче е категори-
чен, че причината е не-
съобразената скорост и 
мъглата.

 Неспазване на необхо-
димата дистанция меж-
ду автомобилите също е 
една от възможите при-

чини за автомобилния 
ужас, първопричината за 
мелето най-вероятно е 
тир, който се е врязал в 
движещия се пред него  
микробус. 

 От „Пътна полиция“ 
призовават водачите на 
моторни превозни сред-
ства да спазват указа-
нията на патрулите, да 
шофират с повишено 
внимание и съобразена 
скорост.

ГерГана Миланова

Народното събрание 
прие предложението на 
ГЕРБ за увеличаване на 
цената на пътните сти-
кери от 2016 г. Годишна 
винетка за лек автомобил 
ще струва 97 лв., месеч-
ният от 25 лв. става на 30 
лв., а седмичният – от 10 
на 15 лв. За автобусите – 
от 526 на 808 лв. За теж-
котоварните автомобили 
пък се планира въвежда-
нето на тол такси, т.е. да 
се плаща на изминат ки-
лометър.

За сравнение в Швей-
цария годишната винет-
ка за лек автомобил е 40 
швейцарски франка, кое-
то е малко над  70 лв., а 
в съседна Румъния – 28 

евро или малко над 50 лв.
Недоволството от вло-

шеното състояние на по-
вечето от пътищата у нас, 
съчетано с увеличението 
на цената, доведе до про-
тести в цялата страна.

България въведе ви-
нетната система от април 
2004 г. Първоначално тя 
важеше само за тежкото-
варни автомобили, ками-
они, автобуси и микробу-
си с повече от осем места. 
От 2005 г. специалният 
стикер стана задължите-
лен и за леките коли, кои-
то използват републикан-
ската пътна мрежа в стра-
ната, на мястото на дото-
гава плащания пътен да-
нък. Идеята бе постъпле-

нията от винетните такси 
да се разходват целево за 
инвестиции в шосетата.

Първоначално е зало-
жено годишната винет-
ка за леки автомобили да 
струва 54 лв., месечната 
– 10, а седмичната – 4. За 
тежкотоварни автомоби-
ли, специализирани ма-
шини и камиони – 541 лв. 
за година, 97 за месец и 
39 за седмица, а за авто-
буси – 271 лв. за година, 
49 за месец или 20 за сед-
мица.

Впоследствие цената 
на годишния винетен сти-
кер за леки коли стигна 67 
лв., като се запази на тази 
стойност в продължение 
на 8 години.1

октомври-декември 2015 г. октомври-декември 2015 г.
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Безхаберието 
е робство
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Иво Паскалев

1,8 млн. от 2,5 млн. гласували казаха 
„Да” на референдума за електронното гла-
суване (виж стр.5).

Първото нещо, от което трява да се въз-
мутим, е ниската избирателна активнност. 
Наистина ли не гласувахте на референ-
дум?

 Да не гласуваш за избора на парламент 
или евродепутати е акт срещу демокра-
цията. Отказът да дадем гласа си говори 
лошо за нас като граждани. Какъв е сми-
сълът да се борим за човешки права, ако 
нямаме желанието да се възползваме от 
тях? Каква беше идеята на прехода, ако 
все още предпочитаме друг да ни казва 
кой ще управлява? И нима можем да оч-
акваме една демокрация да функционира 

правилно, когато основното ѝ звено отказва 
да действа според способностите си? 

Но да не гласуваш на референдум е акт 
срещу личността. Нито темата на референ-
дума, нито това дали ви засяга пряко имат 
някакво значение. Важно е посланието. 
Страшно е да живееш в свят, в който чове-
кът не просто не се бори за правото си на 
мнение – той дори го отхвърля, когато му го 
поднасят на тепсия. Когато не гласуваме на 
реферндум, ние заявяваме следното:

„ Аз не искам свобода. Не желая гласът 
ми да се чува нито пък мнението ми да има 
някакво значение. Не ме интресува какво се 
случва около мен и с мен самия и смятам, че 
управниците могат да направляват живота 
ми както сметнат за редно.“

Безхаберието е робство.
Втората причина за възмущението ми е 

резултатът от въпросния референдум. Както 
всички очакваха, той беше положителен. Но 
защо? Защо искаме електронно гласуване и 

разбра ли изобщо някой какви са неговите 
предимства? Отговорът е: никакви. Раз-
бира се, управляващите се опитаха да ни 
предложат обичайната пиеса, че това ще 
помогне на хората в неравностойно поло-
жение и ще улесни живота ни, но на фона 
на огромните недостатъци, тези плюсове 
са незначителни.

Върху електронното гласуване не може 
да се упражни абсолютно никакъв контрол. 
Докато преди поне можехме да видим ав-
тобусите, пълни с купени гласове, то сега 
няма да виждаме нищо. Веднъж навлезли 
във виртуалното пространство, нашите 
гласове ще бъдат изцяло под контрола на 
политиците и ние няма да можем да напра-
вим нищо, а всякакви манипулации на вота 
ще бъдат лесно замаскирани.

Изводът е ясен: това беше поредният 
референдум, който се оказа пълен про-
вал. Хората не разбраха за какво гласуват, 
а голяма част от народа ясно показа, че 
собственото му развитие изобщо не го ин-
тересува.

н а  р е д а к ц и я т а

Казват, че хората се интере-
суват от това, което се случва 
около тях. А според закона за 
близостта, темите, които ни 
вълнуват най-силно, са тези 
обвързани по време, място 
или проблематика. Лично за 
българите атентатът в Париж  
отговаря и на трите критерия.

Но защо всички признаваме 
само втория от тях, опитвай-
ки се да изкажем солидарност 
и съпричастност? Защо чо-
вечеството до такава степен 
е деградирало, че да измерва 
човешкия живот по неговата 
раса, пол и местоживеене?

Логиката е следната – за ро-
дените в Европа или изобщо 
някъде в „белия цивилизован 
свят”, когато се случи подобна 
трагедия, смъртта е страшна, 
непростима и ужасяваща. Но 
за тези, чийто късмет е изне-
верил и е отредил да се родят 
под жаркото слънце на Изтока, 
гибелта остава просто статис-
тика.

Дори не е от значение кой е 
извършил злото. Единственото 
важно е, че се отнемат човеш-
ки животи, че най-голямото 
право – това да бъдеш, е без-
милостно потъпквано и прене-
брегвано.

Наскоро беше взривен са-
молет над Синай, онзи ден в 
Бейрут имаше двоен атентат 

пред търговски център и атака 
в Багдад по време на погребе-
ние. Политическа или рели-
гиозна игра – за съжаление, 
нейни пионки стават цивилни 
граждани.

През 2014 г. според све-
товния индекс на тероризма 
България е на 60 място от 162 
страни. Франция е на 56. Чел-
ните позиции заемат Ирак, 
Афганистан, Пакистан, Ни-
герия, Сирия и Индия. Прос-
то не искаме да си спомним 
за мирното население в тези 
държави. Ами, ако ние се бя-
хме родили там? Кое е „чо-
вешкото” в нас, което ни кара 
да скърбим избирателно? Има 
дванадесет международни 
конвенции, свързани с терори-
зма. Но няма единна позиция 
на ООН.

И може би най-важното 
– ролята на медиите – щом 
всички ни убеждават, че живе-
ем в глобален свят, не трябва 
ли те да представят трагедии-
те от цялото земно кълбо, без 
оглед на географски координа-
ти, политики и игри?

Човешкият живот не е сто-
ка, на която може да разпишем 
ценоразпис. Докато не го осъз-
наем и не се обединим срещу 
насилието навсякъде по света, 
политиките ще си вървят, но 
какви хора ще бъдем ние?

Какво се случва с Европа?! 
Хора, даваме ли си сметка, че 
близо 150 души са убити, без-
церемонно разстреляни или 

взривени в сърцето на Стария 
континент? Някои казват, че 
това е едва началото! Истина-
та е, че сами си го допуснах-

Различна ли е цената 
на живота?  

Детските очи и на Алекс, и на Ахмед са 
еднакво тъжни, когато гледат смъртта

ме, пуснахме сами тези хора 
да навлязат толкова близо до 
нас, че да стрелят от упор. Не 
обвинявам бежанците, те са-
мите бягат от чудовища като 
атентаторите в Париж, обви-
нявам властите, обвинявам 
хората, отговорни за сигур-
ността по границата.

Кой въобще следи кои са 
лицата, минаващи граници-
те? България като гранична 
страна прави ли нещо друго, 
освен да отваря широко вра-
тата на куп объркани хора с 
нереалистични представи за 
германския рай? Оставили 
сме ги да се оправят в мизер-
ните сгради като тази на ла-
гера „Военна рампа“. Адми-
нистрацията на Държавна-
та агенция за бежанците им 
бави статутите, щото много 
им се работи, а останалите 
просто свикваме със ситу-
ацията. Никой реално не се 
интересуваше от личности-
те, които влизаха, мислихме 
си само колко ще ни струват.

Скъпо ни струва, скъпо ни 
излезе безразличието. Сега 
остава да се молим, но не 
само за Париж, а за Сирия, 
Ирак, за себе си да се молим, 
защото Бог не го е грижа из-
бирателно, а детските очи на 
Алекс и на Ахмед са еднакво 
тъжни, когато гледат смър-
тта.

разМисли интервю9
Елена Йончева: 

Нашият свят трябва да спре  
да изнася демокрация с бомби

   Винаги в най-горещите точки по света, сме-
ла, красива и интелигента, това е Елена Йонче-
ва. Журналист с дългогодишна практика,  автор 
на множество документални филми, разследва-
щи политически събития в Босна, Иран, Сирия, 
Сомалия, Турция, Косово, Македония, Русия, 
Чечня, Афганистан, Северна Корея, Алжир, Ко-
лумбия, Ирак, Украйна.  Елена даде интервю за 
в.Труд  като коментира атентата в Париж, ситу-
ацията около Ислямска държава, адекватни ли 
са медиите при отразяването на терористични 
атаки и има ли заплаха за България. 

Сбъднаха ли се според вас 
най-лошите страхове и пре-
дупрежденията за това, че 
бежанската вълна в Европа 
рано или късно ще внесе 
радикално настроени хора 
и че един терористичен акт 
е само въпрос на време?

Бежанската вълна може 
да улесни преминаването на 
екстремистки елементи, но 
тя не е нито причината, нито 
условието за тероризма в Ев-
ропа. Главните извършители 
и координатори, както срещу 
Шарли Ебдо, така и в Петък 
13 са граждани, родени и 
възпитани на нашия конти-
нент. Те са просто войници. 
Да, те са мотивирани от вя-
рата си изпълнители, но си 
остават нечий инструмент за 
действие. 

Действително, неконтро-
лираното преминаване през 
Европа на мигранти прави 
подбора на ектремистки еле-
менти за изпълнението на 
определени задачи по-лесен. 
Но терористите разполагат 
с достатъчно средства и въз-
можности за предвижване 
през всякакви граници. Оп-
итът да се обясни една нова 
вълна на тероризъм чрез за-
силване на потока от бежа-
нци е емоционален и несъм-
ненно, по лесен за разбиране.  

  Въпросът е кой, защо и как 
поръчва тези атентати, а не 
биографията на наемниците.             
Разбира се, политическите 
лидери както в Париж, така и 
във Вашингтон, и в Москва, 
имат  доста подробен отго-
вор на този въпроси. За нас, 
зрителите, потърпевшите, 
остава сцената с почиства-
нето. Виждаме работата на 
чистача – прибраните жертви 
от улици и кафенета, поли-
цейски рейдове в европейски 
квартали. Следва разговор за 
битието и ценностната сис-
тема на терористите..... Ние 
обсъждаме последствията, а 
не причината.

За какво си затваряхме 
очите преди атентата в Па-
риж?

Ние живеем в едно състоя-
ние на отрицание на реалнос-
тта. След атената срещу Шар-
ли Ебдо станахме свидетели 
на един поход на солидарност 

на френското общество. Но 
считам, че там политиците 
нямаха място, защото мнози-
на от тях носеха пряка вина за  
атентата, за разрастването на 
тероризма. Не трябва да при-
емаме тяхното съчуствие, а 
да им търсим отговорност за 
извършените действия. Зна-
ем, че Сирия, Либия, Ирак 
се превръщат в бази, в тре-
нировъчни лагери на терори-
стите. Нападайки Ирак през 
2003 година, ние на практика 
обявихме война на исляма. 
Стотиците хиляди убити 
жени и деца,”съпътстващите 
жертви” получиха само едно 
извинение от нас – разузна-
ването сбъркало. Франция и 
Германия не участваха в това 
престъпление. Ние – да. Днес 
историята се повтаря, но по 
един по - перфиден сцена-
рий. И Европа, макар да не 
е главното действащо лице, 
финансира, снабдява с оръ-
жие, обучава, оказва логис-
тична подкрепа на различни 
ислямистки групировки, 
на които сложихме етике-
та  “добрите ислямисти” и 
чиято задача е разпадането 
на държавността в Сирия с 
последващо установяване 
на контрол на територията 
от подходящите държави и 
корпорации. Става дума за 
големи геополитически ин-
тереси. Един от тях – пътят 
на газопровода. Катар не успя 
да се договори с Дамаск за из-
граждане на газопровод през 
Ирак, Сирия,Турция, Европа. 
Договорът беше подписан с 
Иран, като газта трябваше да 
премине през Сирия за Ев-
ропа, заобикаляйки Турция. 
Бяха отделени 10 милиарда 
долара за тази инвестиция, 
но месец след подписването 
на споразумението, в Сирия 
започнаха размирици. 

Но да се върнем към Па-
риж. Защо беше ударена 
Франция точно в този мо-
мент и каква беше френс-
ката политика спрямо Си-
рия? 

Оланд още през август ми-
налата година в интервю за 
вестник Монд каза, че Фран-
ция редовно, още от края на 
2012 година извършва дос-
тавки на оръжие – картечни-

ци, взривни материали, гра-
нати, противотанкови ракети 
– за Свободната Сирийска 
Армия. Но на съответните 
служби отдавна е известно, 
че цели части от ССА редов-
но преминават, заедно със 
своето въоръжение, както на 
страната на Ан Нусра,  така 
и на други джихадистки 
групировки. ССА беше само 
приемливото лице за пред 
западната публика. Да, някои 
от политически лидери на 
ССА действително изповяд-
ват демократични ценности, 
но тяхното разпостранение 
не стигаше много по-далеч от 
централите им в Париж, Лон-
дон и Ню Йорк. 

А Петък 13 беше наказание 
и предупреждение за Фран-
ция, за Европа. 

Предупреждение за как-
во? 

Франция започна не само 
да говори, но и предприе една 
по-самостоятелна външна 
политика, заговори за мир-
но разрешаване на кризата, 
което включва политически 
преговори между Дамаск и 
опозицията, както и реални 
действия срещу ислямистите 
в Сирия. Франция на 30 сеп-
тември тази година извърши 
първата бомбардировка сре-
щу ИД /въпреки че е част от 
антиислямистката коалиция 
от средата на 2014/, а само 
седмица преди петъчния 

атентат, на 5 ноември, обяви, 
че изпраща своя самолетоно-
сач Шарл де Гол за действие 
срещу терористите. Вярвам, 
че атентатът в Париж не беше 
солова акция на група фа-
натизирани мъже, а опит да 
бъде сплашена Европа да не 
предприема реални действия 
срещу ИД и останалите джи-
хадисти. Дали тази стратегия 
ще се окаже успешна за ИД, 
ще разберем може би след-
ващата седмица. Френският 
президент заминава за Ва-
шингтон и Москва.

Адекватни ли бяха меди-
ите по време на отразяване-
то на атентата?

Медиите отразяваха атен-
тата съобразно своите въз-
можности и мисля, че се спра-
виха добре. Но работата на 
журналиста е не само да брои 
жертвите, нали? Не просто 
професионално да предава и 
обобщават фактите, съобще-
ни от една и друга институ-
ция. Разследващата журна-
листите не включва познание 
само за улиците на Париж и 
какво се случва там. Каква 
информация сте получили 
за тренировъчните лагери в 
Турция и Сирия, за това кой 
ги финансира и защо...колко 
разследващи материали сте 
прочели за пътя на доставки-
те на оръжие /даже без да ко-
ментираме дали са  за добри-
те или за лошите ислямисти/. 

Колко репортажи сте видяли 
за това, какво се случва в 
Сирия...колко интервюта сте 
чули от умерената и неуме-
рената опозиция, от хората в 
Алепо, в Дамаск, в Латакия. 
Действителната картина вече 
не е толкова важна, а само 
това, което се представя за 
истина. Хората все-повече 
се обръщат към социалните 
медии, защото губят доверие 
в професионалните. Те не ни 
вярват и има защо.

Закъсняха ли български-
те медии с реакцията си?

Българската журналисти-
ка не е закъсняла с реакцията 
си от атентатите в Париж. Но 
нея просто я няма по теми, 
които са важни за страната 
ни, за нашата сигурност. Ако 
някои наши политици твър-
дят, че сме прекалено малки 
като държава и трябва да ча-
каме големите да се разбе-
рат, поне в журналистиката, 
в словото, в дебата можем 
да проявим повече достойн-
ство. Може ли някой да каже, 
защо е по-важно една медия 
да изпрати репортери да про-
следят изригването на ис-
ланския вулкана Гримсвьотн 
или появата на принцеса 
Шарлот , второто дете на хер-
цогивята на Кембридж Кейт 
Мидълтън от това, да имаме 
журналисти, които да ни по-
кажат какво всъщност става 
в Алепо, Дамаск, Донецк, 
Киев. Имам отговор на този 
въпрос и той не е свързан  
нито със липсата на средства, 
нито с физическите рискове 
на професията.  Снишаване-
то се е превърнал в инстинкт 
за медийно оцеляване.

Какво мислите за къс-
ните новини на БТВ, които 
бяха на запис на 13-ти ноем-
ври и не отразиха атентата 
в Париж ?

Мисля, че журналистите 
в медията не носят отговор-
ност за това. Отговорност 
носи мениджерът на теле-
визията. Но това е една тен-
денция  – важното е телеви-
зионното шоу да върви, да не 
спира поредицата от пошли 
реалита. Новините, публи-
цистиката са насочвани да се 
превръщат все-повече в един 
пълнеж, който е желателно 
да бъде беззъб, за да не носи 
неприятности. А журна-
листиката е битка, сблъсък, 
отстояване на позиции. Това 
не винаги е безболезнено.

Кое е по-опасно страхът 
или прекалената толерант-
ност?

Неразбирането, липсата 
на достатъчно информация 
поражда както страх, така и 
това, което наричате прека-
лена толерантност. 

Колко опасни са мюсюл-
маните?

Ислямът е световна рели-
гия и изисква съответното 
уважение. Вярвям, че тези 
думи не са едно дипломати-
ческо клише. Но уважението 
ни трябва да бъде съпрово-
дено със задължение -  хо-
рата, които изповядват тази 
религия, както всяка друга, 
да спазват законите на дър-
жавата, в която живеят. Аг-
ресивната риторика от наша 
страна може само да породи 
агресивен отговор. Разбира 
се, има начини и трябва да 
се противопоставим на уаха-
бизма, на джихадизма, който 
намира своите пътища на 
разпространение.

Има ли заплаха от атен-
тати в България според 
Вас?

Най-голямата заплаха за 
страната ни е разпадането 
на държавносттта в държави, 
които се намират не толкова 
далеч от нас. 

Какви мерки трябва да се 
вземат срещу тероризма?

Няма служба, която може 
да сведе евентуалните те-
рористични атаки до нула-
та. Разузнаването може да 
ограничи, да намали щетите. 
Нашият свят трябва да спре 
да изнася демокрация с бом-
би, да сваля правителства 
под формата на налагане на 
демокрация. Отстраняваме 
авторитарни, но светски пра-
вителства, за да дойдат на 
тяхно място родови кланове, 
придружени от десетки джи-
хадистки групировки.

Откъде идват парите за 
„Ислямска държава“? На-
чинът да я спрем не е ли 
като пресушим финансови-
те й източници?

За да се случи това, трябва 
да има воля, както на страни-
те от Персийския залив, така 
и на големите демокрации. 
ИД контролира повече от 7 
нефтени кладенци в Сирия и 
Ирак, търгува с петрол, кон-
тролират митници, купуват 
оръжие, получават помощи. 
Всичко това се знае.

Ако приемем, че Европа 
е една шахматна дъска, на 
която се води война, САЩ 
и Русия са главните фигу-
ри, а всички останали  дър-
жави са просто пешки, то 
накрая кой кого ще матира 
и България къде се намира 
в играта ?

Докато се оставяме да ни 
третират като пешки, веро-
ятно и такава ще бъде нашата 
съдба. Бежанският поток  и 
демонстрацията от страна на 
терористите в Петък 13 само 
показва, какво може да ни 
очаква, ако продължаваме по 
същия път.

елена еМилова
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Мария Бодурова
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Лучия Джованини ни учи 
как да освободим живота си
Писателката разкрива 15 клопки по пътя към щастието

Клаудия Кардинале, която гостува 
в страната ни за премиерата на „Има-
ло едно време един уестърн“, полу-
чи званието Доктор хонорис кауза от 
Академичния съвет на НАТФИЗ „Кр. 
Сарафов“ вчера.

На церемонията присъстваха пред-
ставители на академичната и култур-
ната общност, настоятели, препода-
ватели, студенти и журналисти. Ау-
лата не можа да побере всички почи-
татели, дошли да видят знаменитата 
актриса, затова голяма част остана 
във фоайето пред отворените врати.

Почетната гостенка беше посрещ-
ната със силни аплодисменти под 
съпровода на студентския химн „Га-

удеамус игитур“. След приветстве-
ните думи на ректора на Академията 
проф. д.н. Любомир Халачев, дека-
нът на факултет „Екранни изкуства“ 
доц. Любомир Христов представи ак-
трисата на развълнуваната публика. 
Последва церемониал по удостоява-
не на Клаудия Кардинале със звание-
то Доктор хонорис кауза. След тър-
жествената част актрисата проведе 
майсторски клас за присъстващите 
студенти и преподаватели.

Клаудия Кардинале е осемнайсета-
та знаменитост, на която Академич-
ният съвет на НАТФИЗ присъди зва-
нието Доктор хонорис кауза.

Лили Димкова представя над 100 платна в НДК

Третото издание на „Со-
фийския международен лите-
ратурен фестивал“ (СМЛФ) от 
25 ноември до 13 декември, 
посветено на Иберийския по-
луостров, ще срещне бъл-
гарската публика с някои от 
най-известните писатели от 
Испания и Португалия. През 
последните две години СМЛФ 
е бил домакин на над 100 ав-
тора от България, Балканския 
полуостров и Скандинавския 
север.

За пръв път драматургията 
ще стане част от представени-
те жанрове. Начало на фести-
валното й присъствие ще по-
стави един от най-известните 
европейски автори – Жорди 
Галсеран. Ще ни гостува и 
писателката Майте Каранса, 
чиито текстове са адаптирани 
неколкократно за театрални 
представления. 

В програмата на фестива-
ла са включени и прожекции 
на филми по произведения на 
гостуващи автори, сред които 
и „Езикът на пеперудите“ по 
Мануел Ривас – най-превеж-
даният, награждаван и све-
товноизвестен галисийски пи-
сател. 

Още трима писатели, но-
сители на престижни евро-
пейски литературни отличия, 
ще пристигнат в София. Сред 
тях са Маркос Хиралт Торен-
те, както и Клара Санчес и 
Лоренсо Силва – носители 
на внушителната „Планета“ – 
призът с най-голяма парична 
стойност в света след Нобе-
ловата награда, а също така 
и на най-старото литературно 
отличие на Испания, връчвано 
от 1944 г. насам – „Надал“.

Специално внимание е от-
делено и на стойностната 
криминална литература. Част 
от програмата на СМЛФ ще 
бъдат забележителни име-
на като Жозе Родригеш душ 
Сантуш и Хосе Карлос Сомо-
са, а поетическото присъствие 
на фестивала е застъпено от 
Хосе Луис Гарсия Мартин.

12 иберийски 
автори ще 
гостуват на 
Софийския 
литературен 
фестивал

11

Лучия Джованини е 
една многопластова лич-
ност, която гостува у 
нас миналата сряда, за 
да представи книгата си 
„Освободи живота си“ 
(ИК „Колибри“) в ново-
открития литературен 
клуб „Перото“, където 
запалените читатели и 
ентусиазираните бъде-
щи такива имаха въз-
можността да се срещнат 
с писателката, да погово-
рят с нея, да я поздравят, 
да чуят отговори на въ-
просите, които ги касаят. 

Книгата на Лучия се 
казва „Освободи живота 
си“ и включва 15 клопки, 
които ни срещат по пътя 
на щастието. Експертът 
по консултативна пси-
хология ни съветва как 
да избегнем трудностите 
и да си позволим да бъ-
дем щастливи. На стра-
ниците на книгата все-
ки може да открие по по 
нещо от своите собстве-
ни проблеми, да се ог-

Актрисата проведе майсторски клас за студенти и преподаватели

Ректорът на Академията проф. д.н. Любомир Халачев удостоява актрисата 
Клаудия Кардинале със званието Доктор хонорис кауза.

Клаудия Кардинале стана Доктор хонорис кауза 
на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“

леда в страховете си, да 
осъзнае проблемите си 
и да пречисти духа си. 
Вероятно някои младе-
жи биха подминали че-
тивото, вземайки го за 
поредния „селф-хелп“ 
продукт, но преди да бъ-
дем студенти, ученици, 
съпрузи, работодатели, 
служители и пр., ние сме 
хора. И като такива не-
престанно се сблъсква-
ме с тъмни пътеки, кои-
то сякаш нямат изход. 

„Освободи живота си“ е 
книга, която трябва да се 
чете бавно. Да се осмис-
ля, осъзнава, защо не и 
обсъжда с приятели, на 
които също може да се 
помогне с разплитането 
на някоя и друга емоцио-
нална главоблъсканица, 
от чийто капан сякаш 
няма измъкване. 

Самата Лучия е ми-
нала през множество 
премеждия, но е успя-
ла да съхрани и издигне 

себе си – нещо, на което 
учи околните. Едни от 
най-важните уроци са 
тези, които получаваме 
от грешките си. Лучия 
държи на осъзнаването, 
че не само нашата исти-
на съществува, не само 
нашата болка е реална. В 
книгата й има разкази за 
пътуванията й из Азия и 
Африка, за вълнуващи-
те срещи. Из главите се 
намират и умни притчи, 
които онагледяват с при-

мери визираните про-
блеми, намират се съве-
ти, упражнения и какво 
ли още не. 

Лучия е от хората, кои-
то трябва да срещнем. 
Тези от вас, които в сря-
да не са били в „Перото“, 
могат да се запознаят с 
делата и ума на писател-
ката, като прочетат кни-
гата й.

алекСандРа  
алекСандРова

Лучия е всепризнат експерт 
по консултативна психология, 
невролингвистично програми-
ране и невросемантика, член 
на Американската асоциация 
по психология, обучава в нес-
тинарство, преподава духовен 
и трансформационен коучинг, 
работа с дъха, специалист е 
по техниките на медитация, 
организатор на семинари и 
групи и е бивш модел.

Художничката Лили 
Димкова открива излож-
ба в събота от 18 ч. в арт 
галерията на НДК. След 
юбилейната си експо-
зиция на “Шипка” 6 и в 
НДК преди 3 години сега 
тя е подготвила 108 твор-
би, новите от които са над 
50. В тях дъщерята на ле-
гендарния лечител Петър 

Димков сякаш пренася 
одухоторения свят, енер-
гията и добродетелите на 
баща си. От картините й – 
портрети и пейзажи, стру-
ят нежност и светлина, 
които ни водят към дъл-
бокото проникновение на 
нещата, до вътрешното 
им измерение, отвъд пре-
ходното, към мислите за 

вечното.
Картините на Лили 

Димкова пречистват и да-
ряват топлина. Тя е кане-
на за самостоятелни из-
ложби не само в десетки 
градове у нас, но и в музея 
на Николай Рьорих в Ню 
Йорк, в Сан Франциско, 
Алжир, Мароко, Берлин, 
Будапеща, Виена.

сПорт октомври-декември 2015 г.

Жан Тод:

Пирин (Благоевград) и Литекс за-
вършиха 1:1 в мач от 14-я кръг на род-
ното футболно първенство. „Орлета-
та“ бяха много близо до първата си 
победа за сезона, водейки до послед-
ните 20 минути на двубоя, но не успя-
ха да удържат преднината си и запи-
саха едва пета точка в своя актив. За 
гостите от Ловеч, които са сред основ-
ните претенденти за титлата, това е 
второ поредно равенство. В предиш-
ния кръг „оранжевите“ завършиха 0:0 
с друг от тимовете в долната част на 
таблицата - Локомотив (Пловдив).

Литекс стигна до точката на стади-
он „Христо Ботев“ с гол на резервата 
Бьорн Йонсен. Той се появи в игра в 
64‘ и десет по-късно отбеляза четвър-
тото си попадение за кампанията. Пре-
ди това резултатът бе открит от Алек-
сандър Башлиев. В 32‘ той центрира 

в наказателното поле с 40-метрово 
подаване, което обаче се превърна в 
голов удар, след като Винисиус Бари-
виера сгреши и топката мина покрай 
него.

Така за втори път през сезона Ли-
текс срещна проблеми със съпроти-
вата на Пирин, след като през август 
„оранжевите“ надиграха благоевград-
чани с минималното 1:0. 

Ловчанлии имат само една побе-
да в последните си пет шампионатни 
срещи и преди изиграването на всич-
ки срещи от кръга заемат второ място 
в класирането с 24 точки, колкото има 
и шампионът Лудогорец. Левски е ли-
дер с 25.

Пирин остава на последната десе-
та позиция, изоставайки с 10 точки от 
спасителното осмо място, което се за-
ема от Ботев (Пловдив). 

Михаел Шумахер все още 
се бори за живота си
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Пирин пак не победи, но спъна 
претендент за титлата

Сензационен победител в първия 
старт от световната купа по ски

Проблемите за Григор 
Димитров продължават
Турнирът в Париж започва в понеделник, 2 ноември

Григор Димитров ще тряб-
ва да направи чудеса, за да 
достигне заключителните 
кръгове на предстоящия след-
ващата седмица тенис турнир 
от сериите „Мастърс 1000“ в 
Париж. 

Причината - изключител-
но тежкият жребий, който 
изпрати световния #28 в една 
част от схемата заедно с Ро-
джър Федерер, Давид Ферер и 
Марин Чилич.

За да пробие до 1/2-фина-
лите например родният пред-
ставител почти сигурно ще 
трябва да срещне всеки от 
гореспоменатите играчи, но 
в обратен ред. За целта обаче 
Гришо първо трябва да спе-
чели двубоя си от първи кръг, 
където очаква съперник, кла-

сирал се за основната схема 
през квалификациите. Евенту-
ален мач срещу Федерер е въз-
можен чак на четвъртфинална-
та фаза. 

Надпреварата във френската 
столица е една от малкото въз-
можности за Димитров да спе-
чели точки за ранглистата, тъй 
като през миналата година той 
достигна едва до втори кръг в 
зала „Берси“. От началото на 
годината Гришо не успя да пов-
тори голяма част от резултати-
те си през миналия сезон и точ-
но това е причината за загубата 
на 20 позиции в подреждането 
на ATP.

Турнирът в Париж, който е 
последен в програмата на Ди-
митров за тази година, започва 
в понеделник, 2 ноември.

Изпълкомът на БФС изоб-
що няма да разглежда казу-
са с ЦСКА. Това каза прези-
дентът на Славия Венцеслав 
Стефанов, който е и член на 
Изпълнителния комитет към 
футболната централа.

Правната комисия съоб-
щи, че крайното решение 
по случая ще вземе Изпъл-
комът.

Ето какво обаче, сподели 
Венци Стефанов след побе-
дата на Славия с 2:0 над „Бо-
тев” (Пд):

„Вижте, има си правна 
комисия, има си закони на 
ФИФА и УЕФА, защо прех-
върляте тези неща на Из-
пълкома? Изпълкомът няма 
нищо общо с този въпрос. 
Той не е част от нашите пра-
вомощия. Разбрахте как е 
гласувано сред членовете 
на комисията - 7:0. Така че 
- не пишете глупости. Изпъл-
комът единствено може да 
одобри решението, а не да 
вземе обратно решение. За-
коните са еднакви за всички 
- и за Левски, и за ЦСКА. Фе-
новете на ЦСКА се заблуж-
дават. Уважавам ЦСКА, но 
кучето е заровено другаде. 
Вината не е в Изпълкома, а 
някъде другаде.”

Венци Стефанов: 
Изпълкомът няма 
да спаси ЦСКА

По много изненадващ начин 
започна новия сезон от светов-
ната купа по ски-алпийски дис-
циплини. Първото състезание в 
австрийския курорт Зьолден бе 
отредено за представителките 
на нежния пол, а те предостави-
ха на публиката зрелищна над-
превара. След два драматични 
манша в гигантския слалом, с 
най-добро време на финала бе 
италианката Федерика Бриньо-
не. 25-годишната състезателка 
постигна първа победа в 99-те 
си старта от СК за шест сезона. 
До момента тя се бе качвала на 
почетната стълбичка седем пъти.

Ключов за успеха бе първият 
манш, в който Бриньоне взе со-

лиден аванс пред миналогодиш-
ната победителка Микаела Ши-
фрин. Американката опита да 
натисне с отлично второ спуска-
не, но и то не бе достатъчно, за да 

настигне италианската си съпер-
ничка, която завърши с 0.85 сек 
по-добро общо време. Трета фи-
нишира австрийката Тина Вай-
ратер, а най-бързата във втория 
манш Виктория Ребенсбург ос-
тана едва 12-та.

Линдзи Вон се отказа от учас-
тие в надпреварата, тъй като не е 
възстановена напълно от конту-
зия. В същото време стана ясно, 
че носителката на големия крис-
тален глобус от миналия сезон 
Анна Фенингер ще пропусне 
всички стартове от настоящия, 
след като претърпя операция на 
коляното. Тя получи травмата 
след тежко падане по време на 
тренировките в сряда.

Седемкратният световен 
шампион Михаел Шумахер пре-
търпя ски инцидент в Алпите 
през декември 2013 г. Той падна 
и удари главата си, в следствие 
на което получи тежки нараня-
вания и дори изпадна в почти по-
ловин годишна кома.

Шумахер се възстановява у 
дома от септември миналата го-
дина. Неговият мениджър Заби-
не Кем съобщи, че състоянието 
му  се подобрява.

Президентът на Междуна-
родната автомобилна федерация 
(ФИА) Жан Тод, който е близък 
приятел на германеца, казва че 

го посещава много често, за да 
провери напредъка му. Жан Тод 
се възхищава на постиженията 
на Шумахер, като ги съпоставя 
с тези на Луис Хамилтън, който 
наскоро спечели третата си све-
товна титла във Формула 1. Той 
заяви, че е наблюдавал с интерес 
успеха на Хамилтън, но никога 
няма да забрави какво е напра-
вил Михаел и винаги ще се гор-
дее с него.

Тод добавя, че с Михаел и 
цялото му семейство са мно-
го близки и при посещенията в 
болницата вижда, че шампион-
ът няма намерение да се предава.
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По-скоро бих си прерязал вените, 
отколкото пак да играя бонд

Даниел Крейг:

12

Даниел Крейг, който за 
четвърти пореден път ще 
се появи като агент 007 в 
новия филм от шпионската 
поредица "Спектър", заяви, 
че по-скоро би си прерязал 
вените, отколкото да изи-
грае ролята още веднъж. 
В необичайно откровено 
интервю за TimeOut, взето 
веднага след приключване 
на 8-месечния период на 
снимките, но публикува-
но сега, актьорът казва, че 
вече е напълно изчерпан 
откъм идеи за героя.

"Сега ли? По-скоро бих 
счупил тази чаша и бих си 
прерязал вените", отвръща 
47-годишният британец, 
попитан би ли подписал 
за следващ "Бонд". "Не, в 
момента не. Засега всич-
ко свърши. Искам прос-
то да продължа напред." 
А по-късно добавя, че ако 
след една-две години раз-
мисли, "би било само зара-
ди парите".

Нататък в интервюто 

Крейг казва, че докарва-
нето на физиката, излъч-
ването и имиджа на Бонд 
е "досада" и разсейване от 
актьорството, а всичките 
идеи за образа е изцедил 
в последното си превъ-
плъщение. "Бонд банката 
е празна. Ако ме питате 
какво бих като Бонд в нов 
филм... Нямам представа. 
Да излетя в космоса? Вед-
нага! То вече е правено... 
Да го направим отново..."

Все пак актьорът не мра-
зи героя си: "[Той] ми поз-

волява да правя почти 
всичко. Промени карие-
рата ми. Сега имам мно-
го, много възможности. 
Но погълна ужасно много 
време. Ако има едно огра-
ничение, това е, че ти взи-
ма много от времето." Сред 
качествата на новия филм 
той посочва повече хумор.

Крейг изпълнява ролята 
за четвърти и последен път 
според договора си. Пред-
ният филм с негово учас-
тие "Скайфол" бе най-пе-
челившият от поредицата. 

Пред TimeOut актьорът 
казва, че е съществувала 
идеята той и "Спектър" да 
бъдат заснети един след 
друг. "Казах им, че това 
просто е лудост." 

Попитан вълнува ли се 
от наддаването за негов на-
следник, Крейг отвръща: 
"Пет пари не давам. Желая 
им късмет. Единственото, 
което ме вълнува, е, че ако 
спра с Бонд, докато е време, 
следващият екип има шанс 
да направи по-добър филм." 
Сред кандидатите, спряга-
ни за новия 007, са имена-
та на Идрис Елба, Том Хар-
ди, Деймиън Люис, Дейвид 
Ойелоуо, а на тях Даниел 
дава един прост съвет: “Не 
бъдете задници. Трябва да 
отстъпвате. Хората вече не 
правят филми като този. 
Голяма рядкост са, затова 
не бъдете задници. ”

Световната премиера на 
"Спектър" ще бъде в края 
на октомври. 

Пламена Стойкова

Селена Гомез разкри 
дълго пазена си тайна

Пред списание „Бил-
борд“ поп изпълнител-
ката и актриса Селена 
Гомез сподели: „Бях ди-
агностицирана с лупус и 
ми се наложи да преми-
на през химиотерапия. 
Това беше причината за 
почивката ми. Можех да 
получа удар“. Това бе 
тайна, която Селена па-
зеше през последните 
няколко години. 

През 2013 година й 
се наложи да отмени 
концертите си в Русия 
и Австралия под пре-
текст, че „има нужда да 
прекара известно вре-
ме със себе си“. По вре-
ме на отсъствието й от 
шоу средите, започнаха 
спекулации, че изпъл-
нителката може би има 
проблеми с алкохола и 
лекарствата или всъщ-
ност причината за вре-
менното й оттегляне е 
раздялата й с поп звез-
дата Джъстин Бийбър. 

„Искаше ми се да из-

викам: Вие, хора, си ня-
мате никаква представа. 
На химиотерапия съм. 
Ужасни сте. Изолирах се 
докато се почувствам 
по-уверена и спокойна 
отново“, сподели Се-
лена, като добави, че 
е останала много раз-
очарована от реакция-
та на всички и това как 
са превърнали нейните 
проблеми в таблоидна 
история. „Това ми отне 
всичко, което обичах в 
този бизнес“.

Селена Гомез стана 
известна първоначално 
като младата вещица в 
продукцията на „Дисни“ 
- „Магьосниците от Уей-
върли Плейс“, а след 
това реши да се отдаде 
основно на музикалната 
си кариера. 

Според Американска-
та лупус фондация око-
ло 1,5 млн. американци 
и поне 5 млн. хора по 
света живеят с тази бо-
лест.

позовавайки се на компа-
ния „Дисни“. Киноком-
панията закупи студио 
„Лукасфилмс“, заедно 
с правата над сагата 
„Междузвездни войни“ 
от Джордж Лукас за 4 
млрд. лева през 2012 г., 
припомня „Ройтерс“. С 
приходите си филмът 
изпреварва с 83 млн. 
другия рекордьор „Джу-

и разби световни боксофис рекорди

Силата се пробуди

Последният епизод от 
„Междузвездни войни“, 
легендарната филмова 
поредица на Джордж Лу-
кас, се нареди на трето 
място след „Аватар“ и 
„Титаник“ като най-ка-
сов филм на всички вре-
мена с приходи от бок-
софисите равняващи се 
на повече от 1,751 млн 
долара.

Само през дебютния 
уикенд в САЩ и Кана-
да са продадени билети 
за 248 млн. долара, съ-
общават световните ин-
формационни агенции, 

расик свят“, който излезе 
по кината юни, 2015 г. 

Авторитетният фил-
мов сайт IMDB класира 
седмия епизод  на „Меж-
дузвездни войни“ на 64 
място в списъка на 250-
те най-рейтингови фил-
ми в историята.

В България последни-
ят епизод от сагата раз-
би републиканския ни 
рекорд. За премиерата на 
17-ти срещу 18-ти декем-
ври са закупени над 100 
хил. билета.

йоанна РуСева

IMDB постави  
седмия епизод   
на „Междузвездни 
войни“ сред  
най-рейтинговите 
филми на всички 
времена


