Замразяват
плановите
ремонти
на пътища

Георги Кадиев:
Токът за бита
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Кубик дърва стигна 200 лева
Общините и държавата продават дървесината на цена около
50 лева от склад или 25 лева от гората. Поскъпването се получава
при доставките, обяви шефът на ИАГ Александър Дунчев.
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Обрат в ЕС за
Западните Балкани

Велиана ХРИСТОВА

Брюксел се съмнява дали ще спази обещанието си
за присъединяване на страните от региона
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гозападните ни съседи сами си
режат клона, на който седят. Всеки
ден вихрят груби изцепки срещу
България. Оня ден шефът на академията им съчини абсурда, че Македония била един век под българско
робство. Сега край Прилеп подмениха български паметник на войводата
Велко и четниците му, загинали в
битки с османците през 1904 г.
(стр. 4). Не им е за първи път да
сменят български имена с македонски в този “възродителен процес” над
мъртвите - гробът на българския
писател и учител Григор Пърличев в
Охрид отдавна е осквернен с кръст,
на който пише “Прличев”. Не им пука
дори, че на надгробната плоча името
и епитафията са изписани на чист
български.
Премиерът Зоран Заев пък при
съвместна изява с шефката на ЕК
Урсула фон дер Лайен пак заяви, че
за идентичността на РС Македония
не може да се разговаря, но имало
надежда, че България дава позитивни
сигнали по въпроса. Тъй ли? Нали
точно в това е въпросът. Нямаме
нищо против идентичността на РС
Македония, нито против езика й,
нито против историята й, НО - след
1945 г., когато е официалното начало на създаването им. А преди тази
дата, бъдете любезни, комшии, да не
пренаписвате българския език, да не
скверните българската история и
паметниците й! И не разчитайте
Великите сили да ви помогнат, те
винаги са ритали Балканите според
интереса си.

ЕС може да се откаже от
гаранциите за еврочленството на шест балкански държави. Това се казва във вътрешен документ на ЕС, цитиран от “Ройтерс”, на която
се позоваха наши медии. На

срещата на върха ЕС-Западни Балкани в началото на
октомври в Словения се планираше да бъде потвърдено
обещанието отпреди 18 години за “недвусмислена подкрепа за европейската пер-

спектива на Западните Балкани”.
Сега обаче няма съгласие
по текста. Дания, Франция и
Нидерландия се опасяват от
повторение на прибързаното
присъединяване на Румъния

и България през 2007 г. и
лошо управляваната миграция на източноевропейците
към Великобритания, която
обърна много британци срещу ЕС, твърди “Ройтерс”.
Стр. 7
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

9500 подписа внесе коалиция “БСП за България” за регистрацията си за изборите.
Левицата тръгва към вота с хъс за победа и промяна към по-добро
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България е шеста
в ЕС по доказани
измами с агросубсидии
Четири случая на източване на средства за над 1 млн. евро са открити у нас
България е на шесто място
в ЕС по констатирани нарушения за опит за измама с
европейски субсидии в земеделието. Това показва годишният доклад на Европейската
служба за борба с измамите
(ОЛАФ) за 2020 г. Откритите
случаи на източване на средства у нас са четири за над 1
млн. евро. В целия ЕС разследващите са разнищили 255 измами за над 28 млн. евро.
Първенец по измами е

Румъния, където се разследват 148 нарушения за присвояване на 16,5 млн. евро. След
нея се нареждат Италия - с
23 нарушения, и Естония - с
19, като там опитите за присвояване са били по около 2,4
млн. евро. Има и отличници
без нито едно провинение.
Това са 10 страни, сред които
Белгия,
Ирландия,
Гърция, Хърватска, Кипър,
Люксембург, Малта, Австрия, Финландия и Швеция.

Отделно има и статистика
със случаи, които са проверявани, но не са доказани
като измамни нередности. В
България тази цифра е 271 за
общо над 20 млн. евро.
Преди време ОЛАФ съобщи, че злоупотреби най-често
се срещат при еврофондовете
за развитие на селските райони, където се засича фиктивна
дейност, както и при мнимите
къщи за гости. Фалшифицирането на документи също е

често срещано явление. Тук
може да става дума за фактури при покупка на втора ръка
техника, която се завежда като
нова, или за предоставянето
на услуги, отдаването под
наем и други.
Като цяло финансовото
въздействие на откритите измами върху бюджета на ЕС
продължава да намалява, сочи
статистиката на Службата за
борба с измамите за 2020 г.
Това е леко изненадващо, тъй

като миналата година Европейският съюз предостави
повече пари на фермерите в
държавите членки, за да се
борят с пандемията. “Отчетените през 2020 г. 1056 измамни нередности са имали общо
финансово въздействие от
371 млн. евро, което е с около 20% по-малко в сравнение
с 2019 г. Това е продължаващ
постоянен спад през последните пет години”, се посочва
в доклада.

Кабинетът отпусна
над 214 млн. лева
за социални
КОВИД-мерки
Правителството отпусна допълнителни
214,6 млн. лв. на Министерството на труда и
социалната политика за социални плащания във
връзка с пандемията от КОВИД-19. Средствата ще се използват за изплащане на месечна
целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявена извънредна епидемична обстановка, помощи за отопление, разходи по механизма “Лична помощ” и за обезпечаване на допълнителните възнаграждения
за служители на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Главната
инспекция по труда. Парите са осигурени с
актуализацията на държавния бюджет, приета
от 46 Народно събрание. Помощите ще се
изплащат за октомври, ноември и декември във
връзка с работа в рискови условия и извънреден труд по овладяването на пандемията.
Кабинетът одобри и сключването на нов
договор за осигуряване на 30 000 флакона от
лекарството Veklury (INN Remdesivir) за лечение на коронавирусна инфекция и допълнителни 38 880 000 лв. за купуването му, с
които ще бъдат платени и доставените през
август 18 000 флакона.

СНИМКА ПРЕССЕКРЕТАРИАТ НА ПРЕЗИДЕНТА

През последните години неравенствата в доходите в България растат и вече сме на първо
място в Европа по този показател, което е изключително тревожно, заяви президентът
Румен Радев. Той приветства ичастниците в Деветия европейски форум за социално
предприемачество, който се провежда в Международния панаир в Пловдив. Радев връчи награди
за заслуги в развитието на европейското социално предприемачество “Стилиян Баласопулов”

Правителството предлага
отстраняване на шефа на ДАТО
Правителството поиска президентът
да уволни председателя на Държавната
агенция “Технически операции” (ДАТО)
Цветан Китов, съобщи пресслужбата на
кабинета след редовното му заседание.
Министерският съвет предлага на Румен
Радев да прекрати правомощията на Китов и да го освободи от длъжност. В
мотивите се посочва, че “председателят
на ДАТО е извършил действия, които
накърняват престижа на агенцията, което е основание за прекратяване на правомощията му”.

Припомняме, че президентът Румен
Радев назначи Цветан Китов за председател на Държавната агенция “Технически операции” през октомври 2017 г.
След като правителството на Бойко Борисов предложи на президента да го
назначи за нов мандат, Радев не издаде
указ. Веднага след това депутати от ГЕРБ
внесоха промени в Закона за СРС, с
които се въвежда мандат за шефа на
ДАТО. Агенцията отговаря за осигуряването и прилагането на специалните разузнавателни средства в държавата.

Всички външни оценявания
ще носят 100 точки
Министерството на образованието уеднаквява резултатите от всички национални външни оценявания,
като учениците ще могат да получат
максимум по 100 точки. Оценките
от изпитите, които се държат в края
на IV, VII и X клас, ще бъдат записвани в точки в удостоверенията, а
за IV клас - и приравнявани към
оценки по шестобалната система.
Уеднаквяването на максималния брой точки е направено с промяна в наредба, а целта е да се

улеснят учениците, родителите и
учителите при преценката им до
каква степен децата покриват изискванията за усвоени знания по
съответните предмети.
На сайта на МОН вече могат да
се видят моделите за изпитите, като
са предложени и примерни задачи,
чрез които може да се оцени наученото по учебното съдържание.
Все по-голям дял заемат казусите,
свързани с практическо прилагане
на наученото.
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Коалиция “БСП за България” тръгва към предизборната надпревара с очакването за победа и промяна към
по-добро, стана ясно при регистрацията й в ЦИК. Левицата внесе в комисията 9500
подписа. “Тръгваме на тези
избори с увереност и чувство за отговорност - увереност, че промяната ще стане,
и отговорност, че трябва да
дадем стабилност на България и сигурност на народа
си в тези тежки времена,
които се задават”, заяви
председателят на БСП Корнелия Нинова. Тя се надява
да има смислен дебат по проблемите на хората и интересите на страната. От думите

кой поставя националния
интерес и добруването на
българския народ пред личния си интерес, постове и
пари, увери Нинова.
“И в последния парламент ние бяхме фактор на
диалогичност, стабилност,
спокойствие и сигурност.
Чувстваме тази отговорност
и ще бъдем такива и за напред. Готови сме и за промяната, защото я изстрадахме, водихме последователно
битки за промяната на стария модел. Започнахме от
себе си, вътре в партията, за
да покажем, че можем да направим такава и в държавата”, категорична бе тя.
Председателят на БСП

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

9500 подписа внесе за регистрацията си “БСП за България”

Победа и промяна очаква
БСП след изборите
Социалистите се регистрираха в ЦИК с 9500 подписа,
заявиха категорична подкрепа за Румен Радев и Илияна Йотова
Павлета ДАВИДОВА

й стана ясно, че левицата е
готова на разговори с всички
партии, след като види техните програми и приоритети. Нашият критерий ще бъде

уточни, че все още текат
срещи с областните структури на партията. На базата
на тези разговори, в екип,
ще бъдат взети решенията за
подреждане на листите и водачите, за да може да се работи спокойно и да няма
противоречия между струк-

турите и националното
ръководство.
“На избори целта ни винаги е победата, но има и
друга по-сериозна цел след
това - да съставим стабилно
правителство, редовен кабинет, който да се заеме с проблемите, които ни заливат

отвсякъде. Сигурни сме, че
и в следващия парламент
правителство без БСП не
може да бъде създадено.
Осъзнаваме своята отговорност. Не можем и след тези
избори да изпратим хората
пак да гласуват”, посочи
Нинова.

НСО вече охранява Иван Гешев
Охраната на главния прокурор
Иван гешев вече е поета от НСО,
стана ясно от думите на правосъдния министър Янаки Стоилов. Министърът бе на място, за
да се запознае с работата на Бюрото по защита на застрашени
лица, което вече не е към прокуратурата, а към неговото ведомство.
Стоилов обясни, че почти няма
напуснали лица след прехвърля-

нето на Бюрото. “Незначителен
брой са напуснали, други няколко
души са командировани към НСО.
Предполагам заради преминаването на досегашния патрон на Бюрото към НСО”, обясни той. По
закон Гешев има право на охрана
от НСО, може да заяви такава и
от МП, но основанията за това
трябва да бъдат преценени.
Всяка трансформация повдига
въпроси, но ние сме предвидили

повечето от тях, решаваме ги
бързо, обобщи Стоилов процеса
по прехвърлянето на Бюрото към
министерството. Предстои да се
обсъди дали за охраната на магистрати да не се обособи специален отдел, чиито служители да
запазят и развиват специфичните
си умения. Хората са мотивирани
и притежават качествата да
изпълняват своите задачи, увери
министърът.

Преброяването се удължава до 10 октомври

БСП отново декларира
пълна подкрепа за президентската двойка Румен Радев и Илияна Йотова. В
структурите по места били
предложени и други имена,
но е взето решение левицата
да застане зад настоящите
президент и вицепрезидент.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 01.10.2021г. се навършват
6 месеца от кончината на

АСЕН МАРКОВ
РАНГЕЛОВ
на 82 години

Преброяването на
българското население
по домовете се удължава със седмица, реши
Министерският съвет.
Преброителите
ще
извършват обхода по
жилищата до 20 ч. на 10
октомври вместо до 3
октомври, както беше
планирано първоначал-

но. Промяната се налага, тъй като удължаването на онлайн преброяването до 30 септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода е
създало известни затруднения в организацията. Така след приключването на елек-

тронното преброяване
щяха да останат само 3
дни, в които да бъдат
преброени лицата, които не са попълнили електронна карта. Удължаването на срока за преброяването ще осигури
необходимото време
преброителите
да
завършат дейностите си

и да съберат цялата необходимата информация в изпълнение на европейското и националното законодателства.
Отчетените от преброители до вторник са
1 954 116 души, с което
преброените хора в
България надминаха над
4 милиона.

Безсилни бяхме да спрем смъртта,
но силни сме да запазим обичта и вярата,
които ни остави!
За един живот, живян достойно,
за едно сърце, голямо и прекрасно,
забрава няма!
Панихидата ще се отслужи на 01.10.2021 г.
от 11:00 часа в храм „Св. Седмочисленици”.
От семейството и близките
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София реагира на Скопие за
подмяна на български паметник
Надгробната плоча от 1915 г. е заменена с друга с нов текст и „македонски” имена на загиналите
Напрежението между София и Скопие отново ескалира след поредния акт
на Северна Македония за фалшифициране на българската история. Министерството на външните работи (МВнР)
съобщи, че официално е протестирало
пред северномакедонските си колеги,
след като е установило случай на подмяна на български паметник, намиращ
се на тяхна територия. Става въпрос
за паметника в двора на църквата в
село Клепач, община Прилеп, в чест
на войводата Велко Скочивирчето и
осем негови четници, загинали при
сражение с османски части през 1904
г. Посолството ни в Скопие е открило,
че оригиналният надпис на книжовен
български език върху паметника е заменен - премахнати са цели части от
автентичния текст и са променени имената на четниците.
Външното министерство е привикало временно управляващия посолството на Северна Македония у нас Владимир Кръстевски и му е връчило проте-

Снимки: Фондация “Македония”
стна нота. МВнР настоява да се издири
и възстанови оригиналният паметник.
“Подмяната на исторически артефакти

представлява акт на унищожаване на
автентичния вид на културно-историческо наследство и опит за пренаписва-

не на историята, което буди сериозна
загриженост, включително в контекста
на необходимостта от стриктно
изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество
от 2017 г.”, заявява МВнР.
“Изчезналият паметник в село Клепач е поредният случай в РСМ на вандализъм, подмяна на историята и унищожаване на културно-историческото наследство на България”, заяви пред бТВ
Виктор Стоянов от фондация “Македония”. Старата плоча от 1915 г. е изградена от местни жители в памет на загиналите българи. На нея бяха написани
имената на героите и че са загинали за
присъединяване на Македония към
България. На новата плоча пише, че са
загинали за “слободата на Македония”,
изписано на съвременна норма, сменени са фамилните имена на загиналите
българи - окончанията “ов” са заменени
със “ски”. Това не са истинските имена,
обясни подробно Виктор Стоянов и даде
пример, че един от загиналите е Велко
Велков. Фондация “Македония” ще настоява властите в РСМ да направят разследване, да се намери старата плоча и
да се махне новата. Това е възродителен
процес, възмути се Стоянов.

Соня Момчилова е била
в конфликт на интереси
Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) установи несъвместимост при назначаването на Соня
Момчилова-Йовева за член на СЕМ.
Проверката бе образувана, след като
през август председателката на СЕМ
Бетина Жотева пусна сигнал, че новата й колежка в регулатора в била в
конфликт на интереси. Още тогава се
появи съмнение, че към датата на издаване на Указ на президента за назначаването й Момчилова е била едноличен собственик на капитала на
търговско дружество, а това противоречи на разпоредбите на Закона за
радиото и телевизията.
КПКОНПИ е установила, че от
издаването на указа на 27 юли до 5
август 2021 г. тя е била едноличен
собственик на капитала на “План Це”
ЕООД. В деня на назначаването си
тя е приела съдружник във фирмата,
а на 30 юли му е прехвърлила с договор за покупко-продажба всички
свои дружествени дялове и той е

вписан в Търговския регистър като
собственик на капитала на дружеството на 5 август. Същия ден Момчилова подписва декларации по реда на
Закона за радиото и телевизията, с
които потвърждава, че отговаря на
нормативните изисквания и тя или
член на семейството й нямат частен
интерес по смисъла на ЗПКОНПИ.
Макар при подаването на декларациите несъвместимостта да е отстранена, към датата на заемане на
длъжността тя е била налице. По тази
причина КПКОНПИ ще изпрати
събраните доказателства на президента като орган по назначаване за
предприемане на необходимите действия по компетентност.
“Соня Момчилова е встъпила в
длъжност като член на СЕМ след отстраняването на всички несъвместимости за заемането на този пост. Законът за радиото и телевизията прави ясно разграничение между назначаването и встъпването в длъжност”,
коментираха пред “Дневник” от
“Дондуков” 2.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Край фитнес центъра на стадион “Герена” в София бе застрелян мъж на 44
години. Жертвата е известна с множество криминални прояви. Най-вероятно
опожарена кола, намерена в съседен квартал, е свързана с убийството.
Водят се процесуално-следствени действия, лаконични са от полицията

Пет плана спасяват заседналия
кораб без риск за природата
Разработени са 5 плана за разрешаване на ситуацията с кораба “Vera Su”
от кризисния щаб, сформиран от всички отговорни институции. Има готовност за спасителна операция за екипажа на кораба, натоварен с азотни торове. Горивото е източено, като е оставено минимално количество, нужно за
осигуряване на електричество.
Основна пречка пред изваждането на
плавателния съд са метеорологичните
условия. След заседанието на МС вчера
министърът на транспорта Христо Алексиев обави, че ще търси отговорност от

длъжностни лица, а екоминистърът
Асен Личев гарантира, че няма да бъде
допусната екокатастрофа.
Въпреки това опасенията за такава остават. Според водолаза Михаил Заимов
отговорността ще понесе шефът на ИА
“Морска администрация” Живко Петров,
въпреки че имал малко вина, тъй като
държавата не разполага с ресурс. “Това е
административна структура, която издава
лицензи и се занимава с документооборот. Има звено за спасяване, но то е само
проформа и не разполага с никакъв бюджет”, коментира водолазът.

Математик прогнозира
локдаун до края на октомври
Между 15 и 30 октомври ще трябва
да се предприемат нови мерки срещу
разпространението на коронавирус и
вероятно ще има нов локдаун, прогнозира проф. Огнян Кунчев, математик от
БАН. Той цитира тревожни данни, според които хората в интензивните отделения се увеличават и вече са 432 при
горната граница от 711 легла, за които
са осигурени апаратура и персонал.
Броят на хоспитализираните гони 6000
при осигурени 9000 легла. Проф. Кунчев смята, че официалните данни трябва
да се умножат по 4-5, което означава,

че по 10 000 души се заразяват на ден.
За предходното денонощие почиталите
от коронавирус са 87, като трима са
ваксинирани. В същото време темпът
на ваксинация съвсем се забави. Едва
7968 нови дози ваксини бяха поставени
за миналото денонощие при 5215 във
вторник и 1513 в понеделник. Проф.
Радка Аргирова изрази съмнение, че починалите ваксинирани всъщност не са
били с имунизация, а са се сдобили с
фалшиви сертификати.
Коментар на стр. 9

www.duma.bg
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Шести блок на „Козлодуй”
спира за месец
Може да се стигне до директна безвъзмездна помощ,
ако ситуацията с цените на тока се влоши през
зимата, заяви вицепремиерът Пеканов
В АЕЦ “Козлодуй” започна планов годишен ремонт на
шести блок, който е предвидено да продължи до началото на ноември. В този период
атомната централа ще работи
само с един реактор - пети.
Това означава, че до началото на ноември от електроенергийния пазар ще бъдат
извадени 1000 мегавата мощност. Спирането на един от
блоковете на АЕЦ “Козлодуй” бе очаквано с тревога от
бизнеса, защото може да се
окаже пореден фактор, който
вдига цената на електроенергията на свободния пазар.
Обещанията на служебния
премиер и на министъра на
енергетиката са, че през октомври последните два блока
на държавната ТЕЦ “Марица
Изток” 2 ще излязат от плановия ремонт и ще заработят,
така че да няма недостиг на
евтина електроенергия.
“Плановият ремонт на
единия енергоблок на АЕЦ
“Козлодуй” няма да окаже
влияние на пазара, пак сме на
най-ниската цена в Европа
след Полша”, каза ми-

ПРЕЗИДЕНТЪТ:

Правилата на борсата
ще се променят
Ще се преразгледат правилата за работа на
Българската независима енергийна борса. Очаквам
Комисията за енергийно и водно регулиране да
влезе много сериозно в своите задължения и да
санкционира всички, които спекулират на тази
борса, каза президентът Румен Радев в Пловдив в
отговор на въпрос за високите цени на тока. “От
години енергетиката е оплетена в схеми, либерализираха цената на енергията за бизнеса чрез борса
без ясни правила, които да имат механизми да
защитават бизнеса”, коментира Радев. “В момента
какво се получава - облагодетелстват се търговците, страда бизнесът”, каза президентът и допълни,
че това предстои да се разгледа.

СНИМКА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

нистърът на енергетиката
Андрей Живков пред БНР.
“От август насам направихме
всичко възможно държавните
електроцентрали да влязат
изцяло в микса, основно ТЕЦ
“Марица Изток” 2 и се получи така, че тя спаси положението, т.е. успяхме да
задържим цените на долното

ниво на Европа”, каза той.
Разбирам исканията за
компенсации, но тези средства, за да се намерят, се минава през актуализация на бюджета. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов относно рекордно високите цени
на тока пред БНР. По думите
му това са пазарни процеси и

в някои страни няма дори
компенсации за бизнеса в
този случай. Според Пеканов
мерките на правителството за
подпомагане в тази посока не
са популистки и за момента
това са възможностите, но
през зимата може да се стигне и до директна помощ.
Пеканов посочи още, че в
голямата си част Планът за
възстановяване е финализиран, а в Брюксел имало чуваемост и разбиране, че вероят-

но служебен кабинет ще се
наложи да го предаде. Настоящият вариант на документа е
четвърти. “Крайно време е да
се разделим с климатичните си
илюзии - че всички тези неща
ние сме ги подписвали, но
няма да ги прилагаме. Част
сме от всички тези процеси”,
коментира той. Пеканов
допълни, че “сега много рязко
ни се казва от Брюксел”, че до
2027 г. трябва да се извадят
определени мощности.

„Топлофикация София” готова
да пусне парното

Замразяват плановите
ремонти на пътища

“Топлофикация София” има пълна готовност да започне предстоящия отоплителен
сезон. Съгласно нормативната уредба дружеството трябва да има
готовност за общото
включване на отоплението в столицата от 1
октомври, съобщиха от
дружеството. Масово
включване на централното отопление може
да започне след три последователни дни със
средноденонощна температура по-ниска от

Плановите ремонти на републиканските пътища ще бъдат замразени до април или май 2022 г. Така
дългът в размер на 800 млн. лв.,
който АПИ има към строителните
фирми, ще се отложи във времето.
Подсигурени ще бъдат единствено
зимното поддържане и много спешните ремонти, засягащи националната сигурност. Това стана ясно от
брифинг на зам.-министъра по правосъдието Иван Демерджиев и регионалния министър Виолета Комитова. Възможността за замразяване на
дейности бе загатната през август
от председателя на АПИ инж. Ивайло Денчев. Aкo oбeктитe ce cпpaт
нa пoдxoдящ eтaп, тaкa чe дa ca
гoдни зa eкcплoaтaция, щe мoжe дa
ce дoвъpшaт cлeдвaщaтa гoдинa,
кoгaтo ce пpeдпoлaгa, чe пapи щe
мoгaт дa бъдaт ocигypeни, oбяcни
тогава Дeнчeв.
Предложението на работната група, която бе създадена, за да търси
решение на проблема, обаче не се
харесва на пътните фирмите. Още
във вторник след поредно заседание
на групата Браншовата камара
“Пътища” е била запозната със ситуацията. Председателят й Стефан Чайков обаче не даде пред медиите повече информация, а само обяви, че
протестите в страната се възобновяват. Фирмите настояват за пълно
изплащане на дължимите 800 млн. лв.

плюс 12 градуса и прогноза от НИМХ за
трайно застудяване.
Дружеството получава седмична прогноза
за времето и ще реагира съобразно климатичните условия и в съответствие с нормативните изисквания. При желание на клиентите парното може да бъде пуснато в отделна сграда
преди общото включване на отоплението в
града. За целта в найблизкия център за обслужване на клиентите

е необходимо да бъде
представено заявление
и подписано решение
от Общото събрание на
етажната собственост
за по-ранното включване. Детските градини,
училищата и здравните
заведения могат да поискат предварително
включване на отоплението, като за това е достатъчно упълномощено лице да изпрати писмено заявление в обслужващия топлорайон
или в централното управление.

Бизнесклиматът се влошава
През септември общият показател на бизнесклимата спада с 2,4
пункта в сравнение с август, съобщи Националният статистически институт. Понижение на
показателя се наблюдава
в промишлеността, строителството и търговията
на дребно. Секторът на
услугите запазва приблизително нивото си от
предходния
месец.

Съставният показател
“бизнесклимат в промишлеността” намалява с 0,9
пункта, което се дължи на
по-резервираните оценки
на промишлените предприемачи за настоящото
състояние на предприятията. Със 7,3 пункта
спада показателят “бизнесклимат в строителството” - в резултат на попесимистичните оценки и
очаквания на строителни-

те предприемачи за състоянието на предприятията.
Бизнесклиматът в
търговията на дребно намалява с 2,6 пункта, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и
очаквания на търговците
на дребно за бизнессъстоянието на предприятията, а в сектора на услугите показателят запазва приблизително нивото
си от август.

Демерджиев обясни, че работната група е работила по юридическата рамка на договорите, сключени
между АПИ и фирмите. Така се е
стигнало до решението, че договорите за плановите ремонти може да
бъдат прекратени. Тезата на правителството е, че договорите са изчерпани с изчерпването на парите по
тях. Пътните фирми обаче твърдят,
че договорите са 5-годишни и не са
ограничени от стойностите по тях.
Предложението на работната
група ще бъде внесено до премиера
Стефан Янев, който заедно с регионалния министър Комитова и министъра на финансите ще вземат решение дали да го одобрят. Все пак
в бъдеще фирмите ще получат парите си през спогодби между страните. До края на годината те ще
могат да получат минимална част,
която не бе уточнена. Идеята е да
има плащания в рамките на средствата, които се намират в бюджета.
Няма да бъдат покрити тези 800
млн. лв., но сумата не е малка, заяви Демерджиев.
С разделянето на предмета на
договорите зимното поддържане, неотложни дейности по пътища, които
имат значение за националната сигурност, ще могат да се извършват.
Заложените 100 млн. лв. за зимното
почистване ще бъдат разпределени
към фирмите чрез споразумения.
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Кубик дърва достига 200 лв.
Поскъпването
се получава
при доставките
Цената на дървата за огрев
се е покачила и сега един кубик се продава средно между
90 и 120-130 лв., а на места
достига 200 лв., съобщава
“България он ер”. В момента

общините и държавата продават дървесината на цена около
50 лева от склад или 25 лева от
гората, заявява директорът на
Изпълнителната агенция по
горите Александър Дунчев. От
думите му става ясно, че увеличението на цените се получава при доставките.
Проверки в Ихтиман и
Копривщица са показали, че се
допуска и много незаконна сеч.
От 4-5 граждани, които са си

закупили дърва, само на един е
предоставена фактура и документи. “Имаме огромен сив
сектор в дърводобива. Длъжни
сме да конфискуваме дърва,
които нямат документи. Наложи се в Ихтиман да конфискуваме дървата на обикновени
хора, които са платили, но без
превозни документи и фактура”, заявява Дунчев.
По думите му незаконна сеч
има по принцип, като тя се за-

силва по време на отоплителния сезон. В същото време бракониерите вече се хващали много трудно в гората. По документи също се крият количества. “В момента има изключително голямо търсене на дървесина за строителство, търсене
на дървесина от дървопреработвателните предприятия,
търсене на пелети. То е комбинирано със засиленото търсене
на международния пазар. Това

огромно търсене на дърва не
може да бъде компенсирано от
дърводобивните фирми, които
имат все по-малко работници.
Кметовете също се заиграват с
дървесината. Всичко това води
до дефицит на дърва”, разяснява той. Според Дунчев пълната
либерализация на пазара би
била много опасна заради алчното отношение към гората.
Той очаква търсенето на дървесина да расте.

ОБЯВА

–≈œ”¡À» ¿ ¡⁄À√¿–»ﬂ
ÃËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ,
ı‡ÌËÚÂ Ë „ÓËÚÂ
«¿œŒ¬≈ƒ
π–ƒ 48-48/27.09.2021 „.
Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 36·, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ˜Î. 36, ‡Î. 1 ÓÚ
«‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÎÓ‚‡ Ë ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡ («ÀŒƒ), ˜Î.31· ÓÚ
œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ «ÀŒƒ Ë «‡ÔÓ‚Â‰ π–ƒ 48-59/
27.09.2019 „. Ì‡ ÏËÌËÒÚ˙‡ Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ, ı‡ÌËÚÂ Ë
„ÓËÚÂ
Õ¿–≈Δƒ¿Ã:
I. ƒ‡ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÍÓÌÍÛÒ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡ ‚ ‰Ë‚Â˜Ó‚˙‰ÂÌ Û˜‡ÒÚ˙Í
(ƒ”) ì√‡‚‡Ìî ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡ ÚÂËÚÓË‡ÎÌÓ
ÔÓ‰ÂÎÂÌËÂ - ƒ˙Ê‡‚ÌÓ „ÓÒÍÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó —ËÎËÒÚ‡î
(“œ ìƒ√— —ËÎËÒÚ‡î), Ó·ÓÒÓ·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π–ƒ 4859/27.09.2019 „. Ì‡ ÏËÌËÒÚ˙‡ Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ, ı‡ÌËÚÂ Ë „ÓËÚÂ.
II. œ‡‚ÌÓ Ë Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓˆÂ‰Û‡Ú‡ - ˜Î. 36·, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ˜Î. 36, ‡Î. 1 ÓÚ «ÀŒƒ
Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Ò Â„. ÌÓÏÂ 70-4363/09.09.2021 „. Ì‡
Ã«’√ ÓÚ ‰ËÂÍÚÓ‡ Ì‡ ì—Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî, „. √‡·Ó‚Ó.
III. —ÓÍ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡ - 15 „Ó‰ËÌË.
IV. ÷ÂÌ‡ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡
- ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ‚ ì—Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî, „. √‡·Ó‚Ó, ÛÎ.
ì¡Ó‰‡ ÒÏˇÌ‡î π3, ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ‚ ÔÂËÓ‰‡ ÓÚ
04.10.2021 „. ‰Ó 03.11.2021 „. ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ, ÓÚ 9.00 ˜. ‰Ó
16.30 ˜., ‡ ÔË ÔÓ‚ÚÓÂÌ ÍÓÌÍÛÒ - ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ‚
ÔÂËÓ‰‡ ‰Ó 17.11.2021 „. ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ, ÓÚ 9.00 ˜. ‰Ó 16.30
- ˜‡Ò‡. ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÒÂ˘Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ Á‡ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ˆÂÌ‡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 360 (ÚËÒÚ‡ Ë
¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ) ÎÂ‚‡ Ò ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ƒƒ— ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ì—Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî, „. √‡·Ó‚Ó, BIC:
BPBIBGGSF, IBAN: BG 94 BPBI 7929 1054 3900 01 BGN,
ﬁ–Œ¡¿Õ ¡⁄À√¿–»ﬂ ¿ƒ, ÍÎÓÌ √‡·Ó‚Ó.
V. »ÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓˆÂ‰Û‡Ú‡:
1. ‡Ì‰Ë‰‡Ú Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÎËˆÂ
ÔÓ ˜Î. 34, ‡Î. 1, Ú. 1, 3, 4 Ë 5 ÓÚ «ÀŒƒ, ÍÓÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡
ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ:
‡) ‰‡ ÌÂ Â Ó·ˇ‚ÂÌÓ ‚ ÌÂÒ˙ÒÚÓˇÚÂÎÌÓÒÚ Ë ‰‡ ÌÂ Â ‚
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÌÂÒ˙ÒÚÓˇÚÂÎÌÓÒÚ;
·) ‰‡ ÌÂ Â ‚ ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËˇ;
‚) ‰‡ ÌˇÏ‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌË Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ Í˙Ï ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ËÎË
Ó·˘ËÌËÚÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌË Ò ‚ÎˇÁ˙Î ‚ ÒËÎ‡ ‡ÍÚ Ì‡ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÂÌ
‰˙Ê‡‚ÂÌ Ó„‡Ì;
„) ‰‡ ÌÂ Â ÎË¯ÂÌÓ ÓÚ Ô‡‚Ó ‰‡ ÛÔ‡ÊÌˇ‚‡ Ú˙„Ó‚ÒÍ‡
‰ÂÈÌÓÒÚ;
‰) ‰‡ ÌÂ Â ÓÒ˙‰ÂÌÓ Á‡ ·‡ÌÍÛÚ;
Â) ‰‡ ÌÂ Â ÓÒ˙Ê‰‡ÌÓ Ò ‚ÎˇÁÎ‡ ‚ ÒËÎ‡ ÔËÒ˙‰‡ Á‡
ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ ÔÓÚË‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ ËÎË ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ ÔÓÚË‚ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ, ÓÒ‚ÂÌ ‡ÍÓ Â Â‡·ËÎËÚË‡ÌÓ;
Ê) ‰‡ ËÏ‡ ÒÍÎ˛˜ÂÌ ÚÛ‰Ó‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÔÓ
ÎÓ‚ÌÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó Ò ‚ËÒ¯Â ÎÂÒÓ‚˙‰ÒÍÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ò ÌÂ
ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÓÚ ÚË „Ó‰ËÌË ÒÚ‡Ê ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÎÓ‚ÌÓÚÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ Á‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡;
Á) ‰‡ ËÏ‡ ÒÍÎ˛˜ÂÌ ÚÛ‰Ó‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ Â‰ËÌ
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÔÓ ÎÓ‚ÌÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó, ÍÓÈÚÓ ËÏ‡ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó
Á‡ ÔÓ‰·ÓÂÌ ÓÚÒÚÂÎ, Á‡ ‚ÒÂÍË 2500 ıÂÍÚ‡‡ ÎÓ‚Ì‡ ÔÎÓ˘.
2. ¬ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ ÙËÁË˜ÂÒÍÓ ÎËˆÂ ËÎË
Â‰ÌÓÎË˜ÂÌ Ú˙„Ó‚Âˆ.
VI. Õ‡˜‡ÎÂÌ ‡ÁÏÂ Ì‡ „Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ‚ÌÓÒÍ‡ Á‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡ ‚ ƒ”, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Ò˙„Î‡ÒÌÓ ìÃÂÚÓ‰ËÍ‡ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡˜‡ÎÌËˇ ‡ÁÏÂ Ì‡ „Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ‚ÌÓÒÍ‡ Á‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡î, ÛÚ‚˙‰ÂÌ‡ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ 49-9 ÓÚ 27.01.2012 „. Ì‡ ÏËÌËÒÚ˙‡ Ì‡ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂÚÓ Ë ı‡ÌËÚÂ.
ŒÔÂ‰ÂÎˇÏ Ì‡˜‡ÎÂÌ ‡ÁÏÂ Ì‡ „Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ‚ÌÓÒÍ‡ Á‡

ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡ ‚ Û˜‡ÒÚ˙Í‡, ÔÓ‰ ÍÓÈÚÓ Û˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ÌÂ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÎËÁ‡Ú, ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 3002,95 Î‚. (ÚË ıËÎˇ‰Ë Ë ‰‚‡
ÎÂ‚‡ Ë ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ÔÂÚ ÒÚÓÚËÌÍË) ·ÂÁ ƒƒ—.
VII. ÓÌÍÛÒ˙Ú ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÓÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ì‡ ·‡Á‡
Á‡ ÎÓ‚ÂÌ ÚÛËÁ˙Ï - ˜‡ÒÚÌ‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ.
VIII. ËÚÂËË Á‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÚ‡
ÓÏÔÎÂÍÒÌ‡Ú‡ ÓˆÂÌÍ‡ ( ) Ì‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡
‡ÁÏÂ Ì‡ „Ó‰Ë¯Ì‡ ‚ÌÓÒÍ‡ Á‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡ Ë
Ì‡Ô‡‚ÂÌËÚÂ ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‰Ó 31.12.2007 „. ‰‡ ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÔÓ ÙÓÏÛÎ‡Ú‡:
= ¿ + — + —Ô + ƒ;
˙‰ÂÚÓ:
¿ - ÚÓ˜ÍËÚÂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Á‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÓÚ
ÌÂ„Ó ‡ÁÏÂ Ì‡ „Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ‚ÌÓÒÍ‡ Á‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡
‚ Û˜‡ÒÚ˙Í‡.
«‡ ‚ÒÂÍË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌË 100 Î‚. Ì‡‰ Ì‡˜‡ÎÌËˇ ‡ÁÏÂ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˙Ú ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔÓ 1 ÚÓ˜Í‡. œË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ ‡ÁÏÂ Ì‡ „Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ‚ÌÓÒÍ‡ Á‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡ ‚ Û˜‡ÒÚ˙Í‡, ‡‚ÂÌ
Ì‡ Ì‡˜‡ÎÌËˇ ‡ÁÏÂ, Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˙Ú ÔÓÎÛ˜‡‚‡ 0 ÚÓ˜ÍË. œË ÔÓÒÓ˜ÂÌ ‡ÁÏÂ ÔÓ‰ Ì‡˜‡ÎÌËˇ (ÏËÌËÏ‡ÎÌËˇ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÚÓ ÌÂ
ÒÂ ÓˆÂÌˇ‚‡, ‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˙Ú ÌÂ ÒÂ ÍÎ‡ÒË‡.
— - ÚÓ˜ÍËÚÂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Á‡ Ì‡Ô‡‚ÂÌËÚÂ ÓÚ
ÌÂ„Ó ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‰Ó 31.12.2007 „. ÔÓ ß 65, ‡Î. 4 ÓÚ œÂıÓ‰ÌËÚÂ Ë Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌË ‡ÁÔÓÂ‰·Ë Í˙Ï «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ë
‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ («»ƒ) Ì‡ «ÀŒƒ (Œ·Ì. ƒ¬, ·. 91 ÓÚ 2008 „.).
“Ó˜ÍËÚÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Í‡ÚÓ Á‡ ‚ÒÂÍË 1000 ÎÂ‚‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˙Ú ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔÓ 1 ÚÓ˜Í‡.
»Ì‚ÂÒÚËˆËËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔËÁÌ‡‚‡Ú Ò˙„Î‡ÒÌÓ ß 65, ‡Î. 4 ÓÚ
œÂıÓ‰ÌËÚÂ Ë Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌË ‡ÁÔÓÂ‰·Ë Í˙Ï «»ƒ Ì‡ «ÀŒƒ
(Œ·Ì. ƒ¬, ·. 91 ÓÚ 2008 „.) Ò‡:
- ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ·ËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ;
- ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÙÛ‡ÊÌ‡ ·‡Á‡;
- Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÊË‚ ‰Ë‚Â˜ Á‡ ‡ÁÒÂÎ‚‡ÌÂ;
- ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ·‡ÁË Á‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ì‡
‰Ë‚Â˜‡;
- ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰‚ËÊËÏË ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌË Ï‡ÚÂË‡ÎÌË ‡ÍÚË‚Ë Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ÓÚ ƒ√—;
- ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÂÏÓÌÚ Ì‡ „ÓÒÍË Ô˙ÚË˘‡;
- ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÂÏÓÌÚ Ì‡ ÎÓ‚Ì‡ ·‡Á‡, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ƒ√—;
–‡ÁÏÂ˙Ú Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËËÚÂ ‰‡ ÒÂ ‰ÓÍ‡Á‚‡ Ò Ì‡‰ÎÂÊÌË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Ë Ò ÔËÎÓÊÂÌ Í˙Ï Úˇı ÔÓÚÓÍÓÎ, ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ÓÚ ‰ËÂÍÚÓ‡ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ „ÓÒÍÓ
ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó. ¬ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˙Ú ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌˇÍÓÈ ÓÚ
ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË (ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ÂÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ËÎË
ÔÓÚÓÍÓÎ), Ì‡Ô‡‚ÂÌËÚÂ ÓÚ ÌÂ„Ó ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ÌˇÏ‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú
‚ÁÂÚË ÔÂ‰‚Ë‰ ÓÚ ÍÓÏËÒËˇÚ‡ ÔË Í‡ÈÌÓÚÓ ÍÎ‡ÒË‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÚ‡.
—Ô - ÚÓ˜ÍËÚÂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Á‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÓÚ
ÌÂ„Ó ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ÔÓ „Ó‰ËÌË Á‡ ÒÓÍ‡ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡.
¡ÓˇÚ Ì‡ ÚÓ˜ÍËÚÂ Á‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ÔÓ „Ó‰ËÌË ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡:
—Ô = (—Ô1+ —Ô2 + ........ + —Ô5)ı0,5 + (—Ô6 +
.......+—Ô10)ı0,3 + (—Ô11 +..........+—Ô15)ı0,2
1 000
Í˙‰ÂÚÓ —Ô1 Â „Ó‰Ë¯Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ ÔÂÁ Ô˙‚‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡,
—Ô2 Â „Ó‰Ë¯Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ ÔÂÁ ‚ÚÓ‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ Ë Ú.Ì.
—ÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎËÚÂ ¿, — Ë —Ô ÒÂ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡Ú Ë Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ‚˙‚ ÙÓÏÛÎËÚÂ ·ÂÁ ƒƒ—.
ƒ - ÚÓ˜ÍËÚÂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Á‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËˇ ÓÚ
ÌÂ„Ó ÒÂ‰ÂÌ „Ó‰Ë¯ÂÌ ·ÓÈ Ì‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ Á‡
ÒÓÍ‡ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡.
¡ÓˇÚ Ì‡ ÚÓ˜ÍËÚÂ Á‡ ÒÂ‰ÌËˇ „Ó‰Ë¯ÂÌ ·ÓÈ Ì‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡:
ƒ = (ƒ1 + ƒ2 + ......+ ƒ15) ı 10,
15
Í˙‰ÂÚÓ ƒ1 Â ·ÓˇÚ Ì‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ ‡·ÓÚÌË
ÏÂÒÚ‡ ÔÂÁ Ô˙‚‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡, ƒ2 Â ·ÓˇÚ Ì‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ ÔÂÁ ‚ÚÓ‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ Ë Ú.Ì.
ÕÂ ÒÂ ÔËÒ˙Ê‰‡Ú ÚÓ˜ÍË Á‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡,
ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡Ú ÔÓ ˜Î. 36‡, ‡Î. 1, Ú. 7 ÓÚ «ÀŒƒ.
Ó„‡ÚÓ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÍÎ‡ÒË‡ÌÂÚÓ ‰‚‡Ï‡ ËÎË ÔÓ‚Â˜Â Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË ÔÓÎÛ˜‡Ú Â‰Ì‡Í‚‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ ÓˆÂÌÍ‡, ÍÓÏËÒËˇÚ‡ ‰‡
ËÁ‚˙¯Ë ÍÎ‡ÒË‡ÌÂÚÓ Í‡ÚÓ ÍÎ‡ÒË‡ Ì‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ Í‡Ì‰Ë-

‰‡Ú˙Ú, ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔÓ‚Â˜Â ÚÓ˜ÍË Á‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÓÚ ÌÂ„Ó ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ÔÓ „Ó‰ËÌË Á‡ ÒÓÍ‡ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ —Ô.
I’. —ÓÍ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÔËÒÏÂÌËÚÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ
1. ‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ‰‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÚ‡ ÒË ÓÚ 04.10.2021 „. ‰Ó 03.11.2021 „. ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ, ÓÚ 9.00 ˜. ‰Ó 16.30 ˜., ‡ ÔË ÔÓ‚ÚÓÂÌ ÍÓÌÍÛÒ
- ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ‚ ÔÂËÓ‰‡ ‰Ó 17.11.2021 „. ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ, ÓÚ 9.00 ˜. ‰Ó 16.30 ˜. (˜Î. 36·, ‡Î. 2 ÓÚ «ÀŒƒ).
œÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÚ‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ‚ ì—Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî, „. √‡·Ó‚Ó, ÛÎ. ì¡Ó‰‡ ÒÏˇÌ‡î π3.
2. ƒÓ ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÒÓÍ‡ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÚ‡
‚ÒÂÍË Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓÏÂÌË, ‰ÓÔ˙ÎÌË ËÎË
ÓÚÚÂ„ÎË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÚÓ ÒË.
’. Œ„ÎÂ‰ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡
Œ„ÎÂ‰ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‚ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ “œ ìƒ√— —ËÎËÒÚ‡î, ÒÎÂ‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ ÓÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡, ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ‚ ÔÂËÓ‰‡ ÓÚ 04.10.2021
„. ‰Ó 03.11.2021 „. ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ, ÓÚ 9.00 ˜. ‰Ó 16.30 ˜.,
‡ ÔË ÔÓ‚ÚÓÂÌ ÍÓÌÍÛÒ - ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ‚ ÔÂËÓ‰‡
‰Ó 17.11.2021 „. ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ, ÓÚ 9.00 ˜. ‰Ó 16.30 ˜.
’I. ÃˇÒÚÓ, ‰ÂÌ Ë ˜‡Ò Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡
ÓÌÍÛÒ˙Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 04 ÌÓÂÏ‚Ë 2021 „. ÓÚ
10.00 ˜‡Ò‡ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ ì—Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî, „. √‡·Ó‚Ó, ÛÎ. ì¡Ó‰‡ ÒÏˇÌ‡î π3.
œÓ‚ÚÓÂÌ ÍÓÌÍÛÒ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ Ò˙˘Ëˇ ‡‰ÂÒ Ë ˜‡Ò
Ì‡ 18 ÌÓÂÏ‚Ë 2021 „., ‚ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â ‚ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÒÓÍ ÌÂ ÔÓÒÚ˙ÔË ÌËÚÓ Â‰ÌÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ.
’II. –‡ÁÏÂ Ì‡ „‡‡ÌˆËˇÚ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ
1. ‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ‰‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ „‡‡ÌˆËˇ Á‡
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 3002,95 Î‚. (ÚË ıËÎˇ‰Ë Ë ‰‚‡ ÎÂ‚‡
Ë ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ÔÂÚ ÒÚÓÚËÌÍË), ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘‡ Â‰Ì‡ Ì‡˜‡ÎÌ‡ „Ó‰Ë¯Ì‡ ‚ÌÓÒÍ‡ Á‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡ ÔÓ Ú. VI.
2. √‡‡ÌˆËˇÚ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ ‚ Â‰Ì‡ ÓÚ
ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÙÓÏË, ÔÓ ËÁ·Ó Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡:
‡) Ô‡Ë˜Ì‡ ÒÛÏ‡, ‚ÌÓÒËÏ‡ ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ì—Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî, „. √‡·Ó‚Ó, BIC:
BPBIBGGSF, IBAN: BG 94 BPBI 7929 1054 3900 01 BGN,
ﬁ–Œ¡¿Õ ¡⁄À√¿–»ﬂ ¿ƒ, ÍÎÓÌ √‡·Ó‚Ó
·) ·‡ÌÍÓ‚‡ „‡‡ÌˆËˇ.
’III. ¬Ë‰ Ë ‡ÁÏÂ Ì‡ „‡‡ÌˆËˇÚ‡ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡
‰Ó„Ó‚Ó‡
1. ŒÔÂ‰ÂÎˇÏ „‡‡ÌˆËˇ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡,
‚ÌÓÒËÏ‡ ‚ ÔÓÎÁ‡ Ì‡ ì—Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî, „. √‡·Ó‚Ó ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 9008,85 Î‚. (‰Â‚ÂÚ
ıËÎˇ‰Ë Ë ÓÒÂÏ ÎÂ‚‡ Ë ÓÒÂÏ‰ÂÒÂÚ Ë ÔÂÚ ÒÚÓÚËÌÍË), ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘‡ ÚË Ì‡˜‡ÎÌË „Ó‰Ë¯ÌË ‚ÌÓÒÍË Á‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ
Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡ ÔÓ Ú. VI.
2. ‡Ì‰Ë‰‡Ú˙Ú, ÒÔÂ˜ÂÎËÎ ÍÓÌÍÛÒ‡, Ò‡Ï ËÁ·Ë‡ ÙÓÏ‡Ú‡
Ì‡ „‡‡ÌˆËˇÚ‡ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ - ·‡ÌÍÓ‚‡ ËÎË Ô‡Ë˜Ì‡. ”ÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ë ÒÓÍÓ‚ÂÚÂ Á‡ Á‡‰˙Ê‡ÌÂ ËÎË Á‡ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ „‡‡ÌˆËˇÚ‡ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ ‰‡ ÒÂ ÛÂ‰ˇÚ ‚ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Á‡
ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ë ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‚Â˜‡ ‚ ‰Ë‚Â˜Ó‚˙‰ÌËˇ
Û˜‡ÒÚ˙Í.
3. ƒÓ„Ó‚Ó ‰‡ ÌÂ ÒÂ ÒÍÎ˛˜‚‡:
‡) ÔÂ‰Ë ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÒÓÍ‡ Á‡ Ó·Ê‡Î‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÔÓ‚Â‰Ú‡
Á‡ Ó·ˇ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ ÍÎ‡ÒË‡ÌÂÚÓ;
·) ÔË Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÔÓ‰‡‰ÂÌ‡ Ê‡Î·‡ ÒÂ˘Û Á‡ÔÓ‚Â‰Ú‡ Á‡
Ó·ˇ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ ÍÎ‡ÒË‡ÌÂÚÓ - ‰Ó ‚ÎËÁ‡ÌÂ ‚
ÒËÎ‡ Ì‡ Â¯ÂÌËÂ ÔÓ ÌÂˇ;
‚) ‰Ó ‚Ì‡ÒˇÌÂ ‚ ÔÓÎÁ‡ Ì‡ —Â‚ÂÌÓˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ‰˙Ê‡‚ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂî, „. √‡·Ó‚Ó Ì‡ „‡‡ÌˆËˇ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ
Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡, ÒÔÂ˜ÂÎËÎ ÍÓÌÍÛÒ‡.
’IV. «‡ÔÓ‚Â‰Ú‡ Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂ‰Û‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ ‚ Â‰ËÌ ˆÂÌÚ‡ÎÂÌ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌËÍ Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ 30 ‰ÌË
ÔÂ‰Ë ‰‡Ú‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡.
’V. ”Ú‚˙Ê‰‡‚‡Ï ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ Â ÌÂ‡Á‰ÂÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ Á‡ÔÓ‚Â‰.
’VI. Õ‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ Á‡ÔÓ‚Â‰ Â ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÂÌ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡ÍÚ Ë ÔÓ‰ÎÂÊË Ì‡ Ó·Ê‡Î‚‡ÌÂ ÔË ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ë ÔÓ
Â‰‡ Ì‡ ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÔÓˆÂÒÛ‡ÎÌËˇ ÍÓ‰ÂÍÒ.
œ–Œ‘. ƒ-– ’–»—“Œ ¡Œ«” Œ¬
Ã»Õ»—“⁄–
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НАКРАТКО

Руски изтребител
ескортира разузнавателен
самолет на САЩ
Руският изтребител Су-27 бе
вдигнат по тревога, за да ескортира разузнавателен самолет на
ВВС на САЩ над Черно море,
съобщи Москва. Екипажът на изтребителя
идентифицира
въздушната цел като стратегически разузнавателен самолет
RC-135 на ВВС на САЩ и го
придружи над Черно море.

Киев ще воюва в Донбас
с турски безпилотници

СНИМКИ БГНЕС

Така изглежда бензиностанция на “Теско” в Лондон, която не работи поради недостиг на бензин,
засегнал цялата страна. Съгласно решение на правителството, до края на седмицата 150 военни
шофьори ще започнат доставката на горива. В момента те преминават 3-дневен курс
на обучение, за да овладеят тънкостите в шофирането на цистерни и камиони с горива

Обрат в Евросъюза
за Западните Балкани
Брюксел се съмнява дали да спази обещанието си
за европерспективите на региона
Опасявайки се от политическа реакция в държавите-членки, ЕС вече не може
да се съгласи да даде гаранция за бъдещо членство на
шестте балкански държави,
които преди получиха обещанието да се присъединят.
Това се казва във вътрешен
европейски документ, цитиран от агенция “Ройтерс”, на
която се позоваха наши медии. “Ройтерс” е разговаряла с четирима европейски
дипломати. На срещата на
върха ЕС-Западни Балкани в
началото на октомври в
Бърдо, Словения, се планираше ЕС да потвърди обещанието си отпреди 18 години

за “недвусмислена подкрепа
за европейската перспектива на Западните Балкани”.
Сега обаче няма съгласие
около този текст. Богатите
северни страни като Дания,
Франция и Нидерландия се
опасяват от повторение на
прибързаното присъединяване на Румъния и България
през 2007 г. и лошо управляваната миграция на жители
от Източна Европа към Великобритания, която обърна
много британци срещу ЕС.
Държавите, които подкрепят
разширяването,
включително Австрия, Италия, Хърватия, Словения и
балтийските страни, упрек-

ват Германия и Франция, че
не са принудили България
да отмени ветото си. САЩ
и ЕК оказват силен натиск
върху България да преразгледа позицията си. Скопие
обаче до момента не предприема реални стъпки за
изпълняване на българските
изисквания.
Целта на ЕК и Скопие е
да се възползват от ротационно европредседателство
на Словения, което подкрепя разширяването. Следващата година обаче започва
френското председателство,
което съвпада и с президентските избори във Франция.
Разширяването със сигур-

ност няма да е най-удобната
тема за президента Еманюел
Макрон в предизборна кампания, в която ще се изправи
срещу крайнодясната Марин
льо Пен.
Междувременно Министерският съвет одобри
българската позицията за
участие на срещата в Бърдо.
“Подкрепяме фокусът на
форума да бъде поставен
върху актуалните социалноикономически предизвикателства пред региона. Имаме искрен интерес всички
страни от региона да станат
част от европейското семейство”, казва се в решението
на правителството.

На украинските военни беше
разрешено да откриват огън срещу опълченците в Донбас, това
съобщи във Фейсбук офицерът
Алексей Годзенко след среща с
главнокомандващия украинската
армия Валери Залужни. По думите му за изпълнението на поставените задачи на фронтовата
линия са привлечени всички турски бойни безпилотници “Байрактар”.

Северна Корея изпробвала
хиперзвукова ракета
Военните на КНДР изпитали
нова хиперзвукова ракета, съобщи официалната агенция на
страната ЦТАК. Ракетата “Хвасон-8” е била тествана в провинция Чагандо, смята се, че
опитът е успешен. Досега Пхенян
нямаше оръжия от този тип.
Разработването на хиперзвукови
ракетни технологии в КНДР се
намира в ранен стадий, коментира военното командване на
Южна Корея.

11 вторични труса
на остров Крит
Трусовете са били регистрирани в сряда и магнитудът им е
варирал от 2,7 до 3,4 степен по
скалата на Рихтер. Епицентърът
на най-силния от тях е бил на 13
км от град Ираклион с население
около 137 000 души. Няма информация за жертви. Първият трус
на острова бе в понеделник с
магнитуд 6,5.

В София дебатираха за 100-годишната на ККП
Таня ГЛУХЧЕВА

Приятелските отношения между Пекин и София трябва да се задълбочат,
“необходимо е да построим още мостове
между двете страни”, това заяви китайският посланик у нас Дун Сяодзюн на
проведената в столицата международната конференция “100 години ККП - ролята и мястото на КНР в глобалното развитие”. Тя бе организирана от Националната асоциация “Един пояс, един път” с
участието на видни български и китайски учени и се проведе в смесен формат
- присъствено и онлайн.

Според проф. Нако Стефанов за едно
столетие управляващите в Китай са си
дали ясната сметка за успехите и грешките си, провалите и перспективите. На
първо място КНР е държавата, успяла да
извади от бедността над 700 млн човека.
От най-евтината фабрика в света, днес тя
е първа икономическа сила. Вероятно
китайците са едни от малкото, ако не и
единствените, които се учат от чужди
грешки и се стремят да не ги повторят.
“Ще газим в реката, опипвайки с крак
всеки камък, внимателно, за да не паднем” е важно мото за китайците. От друга страна, борбата с корупцията и то
корупцията по горните етажи, е от съществено значение за тях. “Трябва да се

борим не с мухите, а с тигрите” е друго
тяхно кредо. И не на последно място по
значимост, вътрешното потребление на
народа, което китайците определят като
“локомотив на икономиката”. Външните
капитали, идващи предимно от САЩ,
Япония и Западна Европа са важни, но
на първо място се поставя жизнения
стандарт на местните, обобщиха участниците във форума.
Китай предлага свой собствен прочит на идеологията. Според проф. Васил
Проданов политиката им е “цивилизационен социализъм”, затова, за разлика от
СССР не се стреми да го “изнася”, а само
да служи за пример, стана ясно в хода да
дискусиите.

Жителите на канарския остров
Ла Палма, Испания са евакуирали
добитъка си след изригването
на местен вулкан. Потоците лава
достигнаха океана. На корабите
е забранено да влизат във водите
на разстояние близо 4 км от брега.
Вулканът избухна на 19 септември,
евакуирани бяха 6000 жители,
а лавата унищожи 600 сгради.
Жертви няма
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Социалдемократите в Германия
искат „коалиция светофар”
Започват преговори със Зелените и свободните демократи
Социалдемократическата
партия на Германия (СДПГ),
която спечели изборите за
Бундестаг, планира да сформира трипартийно коалиционно правителство със Зелените и Свободната демократична партия (СДП) до края
на седмицата, съобщиха
агенциите. Това би означавало, че управляващата в момента коалиция на канцлера
Ангела Меркел ще мине в

опозиция.
Лидерът на парламентарната фракция на СДПГ Ролф
Мюцених заяви, че е готов
да се срещне с бъдещите
партньори от новата трипартийна коалиция и призова Зелените и свободните демократи да се съсредоточат
върху срещата и предварителните преговори.
Лидерът на СДПГ и основен кандидат за федерален

канцлер Олаф Шолц, изрази
надежда, че трите партии ще
успеят да създадат “прагматична и кооперативна коалиция”. Така блокът на Християндемократическия съюз и
Християнсоциалния съюз
(ХДС/ХСС), от които Ангела Меркел бе канцлер през
последните години, няма да
бъде представен в правителството на страната.
На изборите за Бундестаг

на 26 септември партията на
Меркел показа най-лошия резултат в историята си, като
получи 24,1%. Социалдемократическата партия на Германия получи 25,7% от гласовете, Зелените 14,8% от
гласовете, а Свободната демократична партия 11,5%.
Лидерката на Зелените
Аналена Бербок заяви, че е
време за “ново начало” на
83-милионата Германия. Ли-

дерът на СДП Кристиан
Линднер предложи да се ускори процесът, като първо
седне със Зелените, преди да
разговаря с двете по-големи
партии. Той сигнализира, че
предпочита коалиция тип
“Ямайка” с ХДС/ХСС и “Зелените”, кръстена заради
черния, зеления и жълтия
цвят на тези партии. Но не
изключи и “коалиция светофар” със СДП и Зелените.

СЗО: Болните
от КОВИД-19 са
намалели с 10%
Седмичният бюлетин на СЗО посочва, че заболелите от КОВИД-19 са намалели с 10% за
седмица. Въпреки това, повече от 3,3 милиона
души са се заразили, а над 55 000 са починали.
Значителен спад в откритите нови инфекции
е регистриран в Източното Средиземноморие
(със 17%), Западнотихоокеанския регион (с
15%), Америка (с 14%), Африка (с 12%) и Югоизточна Азия (с 10 %). В същото време в Европа
заболеваемостта остава на същото ниво.
Междувременно, американската авиокомпания “Юнайтед еърлайнс”, която в началото на
август поиска от всичките си служители в САЩ
да се ваксинират срещу коронавируса, обяви, че
ще уволни 593-ма души, които не са представили доказателство, че са имунизирани, информираха агенциите. От общо 67 000 служители в
базираната в Чикаго авиокомпания под 3% (около 2000 души) са поискали да бъдат освободени
от задължението по медицинска или религиозна
причина. Те ще трябва да излязат във временен
неплатен отпуск. Над 99% от останалите служители са избрали да се ваксинират.

СНИМКА БГНЕС

Китайци се любуват на висш пилотаж, демонстриран по време на 13-то Международно
авиоизложение в Жухай, провинция Гуандонг. То започна на 28 септември и ще продължи до
3 октомври, съвпадайки с националния празник на страната, който е на 1 октомври. Китайското
изложение на пътнически и военни самолети се смята за едно от петте най-добри в света

НА 30.09.2021 Г.
НАШИЯТ ОБИЧАН
СЪПРУГ, БАЩА И ДЯДО

БОРИС
АНТОНОВ
ДИМИТРОВ
ОТ СОФИЯ НАВЪРШИ
90 ГОДИНИ
Пожелаваме му
здраве и дълголетие,
за да ни радва
и напътства с мъдрите си
съвети и познания
за живота.
От близките

Германия и Русия
водят медийна война

Франция е затворила
650 ислямистки центъра

Руското МВнР се обърна към руските ведомства с
предложение за реципрочни мерки срещу видео хостинга
в “Ютюб” и германските медии в Русия след блокирането
на проекти на немски език на телевизия “Раша тудей” (RT).
Това се посочва в изявление, публикувано от руската дипломатическа служба.
Ведомството уточнява, че с мълчаливото съгласие, ако
не и с пряката намеса на немските власти, са спрени два
медийни оператора на RT, които трябвало да започнат
телевизионни излъчвания. По този начин се оказва ощетена 700-хилядна германска аудитория на тези оператори.
МвНР заяви, че не приема обяснения на немската страна
за тази цензурна проява с някакви абстрактни нарушения
на вътрешните правила на ЕС
Динара Токтосунова, ръководителка на двата оператора, сподели че премахването на два германски канала на
RT в “Ютюб” е свързано с намерението да се предотврати
появата им по телевизията. Пред ютюб-канала “Соловьов
на живо”, тя отбеляза, че “лудото преследване” от Германия започна, след като RT обяви плановете си да премине
в телевизионен формат до края на 2021 г. “Именно тогава
се започна: банките спряха да искат да работят с нас и
започнаха да закриват сметките ни, служителите започнаха да говорят, че ни следят. В същото време започнаха и
проблемите ни със социалните мрежи”, обясни тя.

Френските власти са затворили 650 ислямистки
пропагандни центъра от 2017 година, обявиха пред в.
“Фигаро” вътрешният министър Жералд Дарменен и
говорителката на ведомството Марлен Шяпа. “Никога
досега във Франция правителството не е предприемало толкова мащабни мерки срещу радикалния ислямизъм. През последните четири години дузина от тези
асоциации бяха разпуснати, което е три пъти повече,
отколкото при двамата предишни президенти. Извършени са 24 000 различни проверки, в резултат на което
са закрити 650 центъра, посещавани от фундаменталисти. Освен това от ноември миналата година са проверени 89 места за поклонение, които пораждат съмнения в разузнавателните служби, една трета от тях са
или затворени, или срещу тях са предприети мерки, да
им се попречи да извършват вредни дейности в страната”, обясни Дарманен.
Според Шяпа властите са взели под специален
контрол 15 градски квартала, където се разпространяват радикални идеи в кафенета, предполагаеми благотворителни асоциации или спортни клубове. Има и
магазини за мюсюлманска литература, които разпространяват салафистки текстове и антисемитски брошури. Министерството наблюдава 175 такива институции, поясни тя.
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПРЕВОДАЧА. Отбелязва се от 1991 г. по решение
на Съвета на Международната федерация на преводачите
(ФИТ). За международен ден
на преводача е приета датата на смъртта на свети Йероним (342-420 г.), преводач на Библията на латински.
1879 - ПРОВЕЖДАТ СЕ ПЪРВИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ. Избрано е Първо
обикновено Народно събрание,
което е открито
на 21 октомври и
закрито на 24
ноември 1879 г. В
рамките на това
време депутатите провеждат 20
заседания. След откриването на първото заседание
от княз Александър I Батенберг за председател е
избран Петко Каравелов, а за подпредседатели Христо Стоянов и Георги Йорданов Тишев.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Търговия с животи
Ралица НИКОЛОВА

Колко смелост трябва, за да броиш 300-400
лева за фалшив сертификат за ваксина, а
след това да лежиш в
КОВИД-отделение с
кислодорен апарат?
Знам, не е смелост...
Потресаваща глупост е!
А що за лекар трябва

да си, за да отваряш флакони с ваксина, да ги отчиташ в системата и да
ги изхвърлиш в мивката?
Знам, не са лекари,
търговци са!
Има ли смисъл да питам къде е прокуратурата и кога ще имаме поне
едно разследване за
фалшиви сертификати.
Защото от месеци се говори, че схемите и цените не са по-ниски от
тези при фалшивите
ТЕЛК решения.
Сетих се - прокуртурата проверява дали
лекарите от мобилния
пункт за ваксинация във
Варна са имали разрешение да поставят ваксини. Да, повтарям разследват се лекарите,

а не нападналите ги антиваксъри!
Прокуратурата, помните ли, погна шефката
на фармацевтичния съюз,
защото предупреди, че
важни лекарства изчезват
от аптеките. Създавала
излишна паника.
Но същата тази прокуратура проспива похода на антиваксърите из
телевизионни студиа и
фейсбук. Вече повече от
година разни лица, зовящи себе си лекари, твърдят, че вирус няма, че
ваксината убива, че ще ви
пораснат рога и ще ви оставят безплодни. Това за
хората на Иван Гешев
очевидно е свобода на
словото. А търговията с
фалшиви КОВИД-серти-

фикати минава в графата
свободен избор...
Потресаващо ниски
продължават да са нивата на ваксинация у нас.
Унизително малък е процентът на хората, които
изобщо спазват някакви
мерки. Ужасяващо е бездействието на властта
срещу откровени престъпления, в които са замесени лекари.
Иска ми се със същия
хъс и бързина, с които
министър Стойчо Кацаров разрови схемите с
трансплантациите и фиктивните пациенти, да пресече измамите с КОВИДваксини. Вярно, цените са
по-ниски, не се източва
касата, но търговията е с
човешки животи.

Сами си режат клона
От стр. 1
Смешна работа съседът ти всеки ден те
краде, при това те ругае,
но иска ти да го посрещаш с бъклица. Щото
така било по европейските ценности за справедливост и толерантност. Голяма справедливост, няма що! Не знам
някъде в Европа да са
толерантни към крадците. Отгоре на всичко в
Скопие приветстват идеите на Португалия да се
признае, че в България

няма малцинства по произход, а в РС Македония
сред етносите има и
българи. Там ще запазят
практиката мнозинството от народа да си приписва историческа македонска уникалност и да
брани този “собствен
аспект и наратив” в общата ни история! Т.е.
това щяло да е единствената историческа истина,
но ще се позволи тя да
има двоен национален
контекст и да има две
идентичности! Тази двойна система щяла да се

прилага и в учебниците.
Олеле, майко! Набутване
през задната врата на
“македонската идентичност” на цар Самуил, на
войвода Велко или на
Пърличев, на Гоце и на
Даме, на “братя Миладиновци”, на хилядите революционери и герои,
загинали за свободата на
българска Македония. В
нашите учебници Самуил ще е български цар, в
техните - ще е македонски! В такива случаи народът ни казва: “Ти го
гониш от вратата, то вли-

за през прозореца, сваляш го от там, то се спуска през комина”.
Няма как България да
отстъпи от позициите си,
ако не срещне от другата
страна същото уважение
към истината, към историята, към идентичността. А, за жалост, докато
съседите се репчат на
инат срещу взаимното ни
уважение, Европейският
съюз е на път на срещата
на върха на 6 октомври
да се откаже да приема в
съдружието нови страни
от Балканите...

1935 - РАЖДА СЕ НИКОЛА ИНДЖОВ, ПОЕТ,
ПУБЛИЦИСТ, ЕСЕИСТ И ПРЕВОДАЧ (УМИРА 2020
Г.). Носител на Ботевската награда за поезия и публицистика, на
много национални и международни
отличия. Председател на Международната фондация “Гео Милев”, почетен член на Международния писателски съюз “Св. св. Кирил и Методий” и др. Дългогодишен дипломат в редица латиноамерикански страни.
1941 - НАЧАЛО НА МОСКОВСКАТА БИТКА.
Едно от най-значимите
събития на Втората световна война, определено
от политическото и
стратегическото местоположение на града.
Завладяването на Москва от немците би придало решаващо значение за
изхода на войната за СССР. Победата на Съветската армия се смята за повратна точка за изхода
не само на Великата отечествена, но и на Втората световна война.
1960 - РОЖДЕН ДЕН НА “СЕМЕЙСТВО ФЛИНСТОУН”. Американският
анимационен сериал се
излъчва в периода 30 септември 1960 - 1 април
1966 г. по телевизия ABC.
Флинстоун са семейство от каменната ера от
гр. Бедрок, от работническата класа. Сериалът се
излъчва в България за първи път през 90-те години
на миналия век по националната телевизия.
1999 - УМИРА ДМИТРИЙ ЛИХАЧОВ, РУСКИ
ФИЛОЛОГ И КУЛТУРОЛОГ (Р. 1906 Г.). Изследовател на средновековната руска литература, изобразително изкуство, история и фолклор. Обект на негови
проучвания са още византийската и
славянската литература и изкуство. Изследванията му засягат и
старобългарската литература и
изкуство, в частност делото на
Кирил и Методий, Търновската книжовна школа и
нейното влияние върху руската литература.
2013 - УМИРА РАНГЕЛ ВЪЛЧАНОВ, РЕЖИСЬОР (Р. 1928 Г.). Известни с оригиналността на художественото му
мислене са неговите филми “Инспекторът и нощта”, “Вълчицата”,
“Следователят и гората”, “Лачените обувки на незнайния воин” и др.
Избран е за филмов режисьор номер
1 на България през XX век. На 9 октомври 2012 г. е избран за действителен член на БАН.
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След като в миналия брой на рубриката
разказахме за някои първи стъпки на съветското НКГБ в България след 1944 г., сега
нека хвърлим поглед и към “любопитството” на ЦРУ към нас. Пък и на нашето към
тях. И днес, десетилетия след жестоките
битки, които са водили помежду си българските и американските спецслужби във
втората половина на миналия век, тази
страница стои едва открехната. Един от
малцината, който се занимава с все още
горещата тема, е проф. Йордан Баев, който в своите изследвания изнася изключиПодготви
Христо ГЕОРГИЕВ телно интересни и за специалистите, и за
широката публика факти. Може определено да се каже, че пред тях романтичната
дейност на Джеймс Бонд и Авакум Захов изглежда като играчка-плачка в детска градина. В това читателят ще се убеди,
когато разгърне най-новата книга на проф. Баев, посветена на
битките между американското и българското разузнавания,
няколко страници от която ви предлагаме днес.
В тях се открояват десетки портрети, понякога само с по
няколко щриха, на големи български и американски разузнавачи. За повечето от тях се знае по нещичко, но в своя труд
проф. Баев разгръща строго секретни доскоро документи за
тяхната дейност. Например - за Райко Николов, вербувал
Шарл Ерню, бъдещия военен министър на Франсоа Митеран,
и за още много други бойци на тихия фронт, воювали по цял
свят с неприятелите на родината. Невероятно днес изглежда
проникването в чуждите посолства в София, непристъпните
им супер секретни сейфове са отваряни като на майтап. Чрез
“оперативно-техническо мероприятие” от сейфа на военния
аташе в посолството на Франция например са заснети над 17
000 фотокопия от документи.
И за балет дори става дума. Оказва се, че именитата съветска
балерина от 30-те и 40-те години на миналия век Марина
Семьонова, “гастролира” години по-късно на “българска сцена”, но зад декорите й, защото е една от големите съветски
разузнавачки, изпратена по служба у нас...

“Американското разузнаване и България
(1944-1991)”, проф. Йордан Баев, изд. “ИзтокЗапад”, 2021 г.
Из Трета глава 1960-1969
...Според личните свидетелства на Ричард Столц, дейността му като първи представител на ЦРУ в София в
периода януари 1960 - декември 1961 г. не е била свързана
с вербуване на агенти или провеждане на тайни операции, а
преди всичко със събиране и
анализ на сведения за България по политически, икономически и военни въпроси. Той
отбелязва също, че е имал
възможност често да пътува
из страната, а контролът и
наблюдението от страна на
българските органи за сигурност не са били постоянни и
прекалено натрапчиви. По-нататъшната разузнавателна кариера на Ричард Столц включва изпращане в посолството в
Москва в качество на старши
представител на ЦРУ (където
през януари 1965 г. е обявен
за персона нон грата)...
Скоро след назначаването
на първия военен аташе на
Съединените щати в България
подполковник Едуард Клиъри... в края на декември 1960
г. от Второ управление на ДС
на два пъти изпращат в РУГЩ придобити материали от
кореспонденцията на американския военен аташе. Сред
документите са учебни материали, инструкции и директиви от Министерството на отбраната и командванията на
сухопътните и военновъздушните сили на САЩ, както и
списък със сухопътни, морски, въздушни и ракетни американски бази в целия свят...
Според оценките, получените сведения “спомагат за
разкриването на голяма
част от дислокацията на
американските въоръжени
сили, включително и на тези,

които се числят в състава
на НАТО и са базирани в
Европа и нашите съседни
страни Турция и Гърция”.
В съответствие със секретно решение Б-1 на Политбюро на ЦК на БКП от 14 януари 1960 г. по доклад на министъра на вътрешните работи от 23 ноември предната
година в началото на 60-те години се активизира разузнавателната и контраразузнавателна дейност на Държавна сигурност “по американска линия”. Проведени са нови тайни операции по проникване в
американските разузнавателни
центрове в Атина и Истанбул
и техни подразделения в Измир и Кавала, а в същото време са предприети контраразузнавателни операции срещу
представители на легацията на
САЩ в София...
През 1960-1961 г. например са осъществени три...
срещу дипломатическите мисии на САЩ в София и Москва. Агентката на КГБ Семьонова е изпратена в София да
възстанови близките си контакти с ръководителя на легацията на САЩ Едуард Пейдж,
когото тя познавала отблизо
от времето на неговия мандат в Москва в годините на
Втората световна война
(Пейдж лично превежда при
някои от срещите на американския посланик Аверил
Хариман със Сталин и Молотов през 1943-1944 г.).
Марина Семьонова е една
от изявените звезди на Болшой театър през 30-те и 40те години на ХХ век... В спомените на бившия началник
на отделение в четвърто управление на НКВД Зоя Воскресенская (Рибкина) се споменава, че през 1941 г. при-

Баталиите
между ЦРУ и ДС

Ричард Столц, първият американски резидент у нас
мабалерината е използвана
като прикритие по време на
осъществяване на контраразузнавателна акция в Посолството на Третия райх, седмици преди нападението на
нацистките войски срещу
Съветския съюз. След 1952 г.
Семьонова се отдава изцяло
на преподавателска дейност и
подпомага утвърждаването
на плеяда талантливи балерини, между които Майя Плисецкая и Наталия Бесмертнова. Удобен предлог за организиране на визитата й в
България е оказване на методическа помощ за развитието
на българския балет.
Според докладите на
българското контраразузнаване, резултатът от “операцията” по възстановяване на контактите между Семьонова и
Едуард Пейдж са “обнадеждаващи”. Това се вижда от два
отчета за сътрудничеството с
ВГУ-КГБ през 1961 г. Различни обаче са свидетелствата по
същия случай на Ричард
Столц. Той разказва в свои
спомени, че пълномощният
министър Едуард Пейдж му
разказал в поверителен план
за изненадващата среща със
своята бивша близка приятелка от Москва. Когато се срещнали, тя веднага признала, че
е изпратена от КГБ, но че
нейните намерения са били
само да се възползва от
възможността да го види отново и да постои известно
време извън СССР...
В съобщение от София до
Лубянка се отбелязва, че личността на агент на Държавна
сигурност с псевдоним Бистра предизвиква повишен интерес у представителя на ЦРУ в
София. Този псевдоним всъщност е за дъщерята на екзекутирания през 1942 г. като
“американски шпионин” деец
на БЗНС инж. Георги Вълков.
Още в края на 50-те години
неговите деца Ивайла и Виктор (псевдоним Пенчев) са
вербувани от българското
контраразузнаване по “английска и американска линия”
с основателно предположение,
че с тях е възможно да се
свържат представители на разузнавателните служби на Великобритания и САЩ. В тези

серия от конфиденциални
съвещания с военните аташета на Великобритания, Франция, Италия, Гърция и Турция
с цел координиране дейността по събиране на разузнавателни сведения за въоръжените сили на България и евентуалното движение на съветски
войски на Балканите. Особено внимание се обръща върху
добиване на данни за дислокацията на ракетните поделения
на българска територия...
В приложена към решението справка за консула Шлаудеман се твърди, че през лятото на 1961 г. е вербувал бив-

Балерината Марина Семьонова
години Ивайла Вълкова вече
се проявява като обещаващ
журналист с широка култура.
Бистра е насърчена да затвърди контактите си със
Столц. След предварителна
договореност с КГБ, през
1961 г. тя е изпратена за една
година в Москва като кореспондент на “Земеделско знаме” с цел да използва предишните си връзки и да установи
контакт с някои дипломати от
посолството на САЩ в СССР.
Съвместната операция е замислена през ноември 1960 г.,
когато българският министър
на вътрешните работи Дико
Диков уведомява председателя на КГБ Александър Шелепин за придобита чрез Бистра
секретна информация относно предстояща координационна среща във Виена на работещи в източноевропейските
страни американски “дипломати”. В срещата в австрийската столица щели да участват от легацията в София Ричард Столц и консулът Хари
Шлаудеман...
Характерен е един доклад
на българското контраразузнаване (Второ управление на
ДС), препратен до министъра
на отбраната генерал-полковник Добри Джуров. В документа се посочва, че в дните
на Кубинската ракетна криза
(октомври 1962 г.) по инструкция от американския разузнавателен център в Истанбул
военният аташе в София полковник Едуард Клиъри провел

шия журналист в Димитровград Христо Николов със задача да предостави сведения
за урановата мина в Бухово,
през юли 1961 г. получил
“клеветнически сведения” от
друг български гражданин и
отделно изпращал писма до
близки на “изменници на родината” с “подстрекаване”
към тяхно изселване в САЩ...
Случаят “Райко Николов”
повдига въпроса за наличието
на резидентура на българското разузнаване в Съединените
щати... Райко Николов е първият кадрови служител на Първо
управление на ДС, който пристига под дипломатическо
прикритие във Вашингтон
през октомври 1959 г. (псевдоним Драгов). Той вече има
успешна разузнавателна мисия в Париж (псевдоним Виноградов), където е успял през
1953 г. да привлече за сътрудничество обещаващия млад
журналист Шарл Ерню, бъдещ
министър на отбраната на
Франция при правителството
на президента Франсоа Митеран. След разкриването му от
ФБР Райко Николов напуска
разузнавателното управление
през 1963 г. и се отдава изцяло на дипломатическа кариера, включително като посланик в Кувейт, Белград и Рим и
ръководител на българската
мисия към службата на ООН
в Женева.
...Общо за този период в
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Още за пряката демокрация
Не - на партиите на протеста, да - на партиите на референдума!
Лозан ТАКЕВ

Истинското лице на пряката демокрация са референдумите. Нали не сте
чули да има протести в Швейцария?
Там не решават с протести въпросите
на демокрацията. Нито носенето на
бурки, нито употребата на пестицидите, нито мястото на чужденците в страната, нито разрешаването на двуполовите бракове, нито данъчните проблеми, нито климатичните въпроси се решават от улиците и площадите. Понякога там всяка седмица има референдум в кантони, области и други региони в страната. И са успешни.
У нас за столетие можем да съберем не повече от пет-шест референду-

ма. През 1922 г. - за виновните за националната катастрофа, през 1946-а за народната република, през 1971-ва за новата Конституция, през 2013-а за новите ядрени централи, през 2015 и
2016 г. - за дистанционното гласуване
и избирателната система. И във всичките резултатите са съмнителни и оспорвани... Почти нулеви.
Царе сме на протестите. Особено в
последните години. Колко месеци протестирахме срещу правителството на
Пламен Орешарски? А колко месеци
продължиха протестите срещу Бойко
Борисов и Иван Гешев? И още отеква
ехото от тези протести, в които улиците и площадите водеха към Триъгълника
на властта, полицията се намесваше,
дори обявихме Велики народни въстания, имаше насилие срещу протестиращите, а в Народното събрание
продължихме картината и обсъждането
на законността в това насилие.
Едни се приеха за партии на протеста. И влязоха в парламента. С малко
и не завинаги. Вече в два поредни парламента искат да са във властта с претенции и без претенции. И продължиха протестното си поведение като
режим на демокрация.
Като гледа човек заседанията им,

процедурите им, като слуша реплики и
дуплики, лични обяснения и декларации,
си представя как едни шизофреници са
постъпили за кратки курсове, но лечението им е несполучливо.
И идва времето за новото им лого:
“Време е за Същото!”. Ден след Деня на
Съединението те превърнаха актуализацията на бюджета и на пенсиите в ден
на Разделението и Несъгласието. И само
дадоха повод Бащицата от Банкя да изсипе нови хули срещу президента и да
си повярва, че неговите хора са по-силни от хаоса, който самите те създадоха.
Преходът си остана в задънена улица. А улицата остави мрачни спомени
от неуспеха в исканията на протестиращите. Бившият премиер се ослушва и от
фейсбука ни се заканва, че ще се върне
на бял кон с черната джипка. Главният
прокурор е на мястото си. И не му пука.
Само отделни надеждици мъждукат в
края на тунела...
Нови политически проекти се задават, а в тях са също лица от протеста... Но пряката демокрация я няма.
Защото са ни чужди истинските референдуми и все още няма у нас партии
на референдума. С електронно гласуване, по пощата, а дори и с бюлетини
може да се отворят пътища за

От стр. 10
Съединените щати са изпратени 23-ма офицери от българското външнополитическо разузнаване, двама от които покъсно достигат до заместникначалници на ПГУ - Любен
Гоцев (Ленков) и Тодор Бояджиев (Кисимов).
Първоначално основните
задачи, поставени от “Центъра” в София, са в две направления - придобиване на
външнополитическа и контраразузнавателна информация.
По първото направление усилията са насочени към получаване на сведения за политиката на САЩ към България и
социалистическите страни,
военностратегическите планове на НАТО и вътрешнополитическата обстановка в Съединените щати. По второто
направление (КРО) се събират
сведения за американските
разузнавателни и контраразузнавателни служби и техни
филиали и оперативни центрове в Европа, както и за радио “Свободна Европа” и организациите на “вражеската
емиграция”, главно БНК и
БНФ. От 1967 г. се активизира и дейността на отдела за
научно-техническо разузнаване (НТР), чиито сътрудници
са под прикритие на служители в търговското представителство в Ню Йорк или “специализанти” в академични и
бизнес организации.
...През втората половина
на 60-те години се появяват и
първите случаи на “подход”
от страна на ФБР и ЦРУ с цел
вербуване на български дипломати, сред които се оказват
и оперативни работници под
прикритие...
...В НАТО внимателно
събират и анализират всяка
налична информация за харак-

Ивайла Вълкова

Виктор Вълков

тера и обхвата на провежданите многостранни военни
учения на Варшавския пакт.
Показателни са например “ситуационните анализи” на Изследователския отдел в радио
“Свободна Европа” за провежданите съвместни учения
между съветската, румънската и българската армия на територията на НРБ и в прилежащата акватория на Черно
море. В информациите специално се съобщава за присъствие на министрите на отбраната и висши офицери от другите страни - членки на Варшавския договор, както и
оценки на главнокомандващите ОВС маршал А.А. Гречко и
маршал И.И. Якубовски при
разбора на приключилите оперативно-тактически или командно-щабни учения...

Сред разследваните е и заместник ръководителят на мисията на НРБ в Ню Йорк Асен
Христов Георгиев... На 16 май
1962 г. отделът за външно наблюдение на ДС прихваща
писмо до Асен Георгиев, пуснато от консула в легацията
на САЩ в София... Томас
Блякшир, установен кадрови
разузнавач на ЦРУ...
След няколко месечно проследяване и консултации с
КГБ на 8 септември 1963 г.,
по време на уредено посещение на Георгиев в Москва, той
е арестуван в хотел “Метропол” от специален екип, изпратен предния ден от София.
Към българския екип са прикрепени допълнително 80 оперативни работници на КГБ...
На 31.12.1962 г. Асен Христов Георгиев е осъден на
смърт и присъдата е изпълнена четири дни по-късно, след
като Президиумът на Народното събрание отхвърля молбата за помилване...

* * *
Най-известната съвместна
контраразузнавателна операция на КГБ и ДС от 60-те
години е свързана с разкриването на важния агент на ЦРУ
Жорж Дювал. След сигнал от
съветска страна за изтичане на
особено ценна поверителна
информация от българската
мисия в ООН относно съветските намерения и политически цели през 1961 г. във Второ управление на ДС е проведено секретно разследване.

* * *
Сред най-известните “шпионски афери” от началото на
70-те години, макар и косвено
свързана с ЦРУ, е арестът на
д-р Хенри Натан Шпетер. В
документите по неговото
следствие се твърди, че е бил
заподозрян в “нерегламентирани контакти” и издаване на

Протестираме...
за каквото се сетим
развръзка на неразрешимите досега
въпроси. Ако се доверим на пряката
демокрация, без да хабим излишна народна енергия в протести, в хвърляне
на яйца и домати, палаткови лагери,
грозни гледки, насилие и безчинства
на охранителните органи срещу мирното протестиращо население.
Затова: Не - на партиите на протеста! Да - на партиите на референдумите!
Това е пътят.

“съветски военни обекти” още
през 1945-1946 г. когато е бил
преводач към Съюзната контролна комисия... Д-р Шпетер
е научен работник в Икономическия институт на БАН и
съветник в Министерския
съвет... След няколко месечно
наблюдение, през ноември
1973 г. е арестуван от органите за сигурност при опит
да изнесе в чужбина 1500
страници секретни аналитични материали... Осъден е на
смърт, но присъдата му не е
изпълнена... Самият Шпетер
след 1990 г. в изявления пред
журналисти твърди, че бил освободен поради застъпничество от страна на израелското
правителство, “световното обществено мнение” и авторитетни личности като Хенри
Кисинджър и Збигнев Бжежински. В същото време през
март 1993 г. Върховният съд
в България отхвърля молбата
му за отмяна на издадената
присъда и той изобщо не се
завръща в София до кончината си през 2009 г.
* * *
Твърде интересен документ - информация, изпратена
от от началника на на българското контраразузнаване ген.
Георги Аначков до Тодор
Живков в края на октомври
1981 г. - пресъздава съдържанието на прихванато писмо на
Джак Пери до наследилия го в
края на 1981 г. на поста посланик на САЩ в София
Робърт Бери...:
“Ти ще бъдеш заинтересован главно от това да се срещаш с българи и аз мисля, че
знаеш пречките, които ще
срещнеш по пътя си. Нужно е
търпение...
В Министерството на
външните работи както знаеш
[Любен] Гоцев е добра връзка

и мисля, че е свестен човек, с
когото можещ да работиш.
Умен и добър компаньон е и
неговата съпруга, която е и
изискана. Някои от нашите
любимци са Александър Стрезов [началник на кабинета на
Младенов] и неговата съпруга
Илияна, говореща френски
език... Измежду големците аз
намирам [Андрей] Луканов
като най-добър за водене на
разговор. И [Огнян] Дойнов
също намирам за добър.
Веднъж се срещнах с [Тодор]
Божинов и ти препоръчвам да
се опиташ да се запознаеш с
него. Данило Пурич (югославският посланик в България б. Хр.Г.) казва, че той е бил
изборът на Живков за министър-председател, но съветските ръководители са настоявали за [Гриша] Филипов).
Разбира се аз не успях да посетя Филипов, но ти ще успееш. Аз намирам Станко Тодоров за необичайно любезен и
се надявам, че ти ще му направиш още в началото посещение на новата му парламентарна длъжност. Аз споменах
[Любомир] Левчев (председател на Съюза на писателите,
очарователен човек и поет) и
[Александър] Фол (министър
на образованието, професор,
специалист по Древна Тракия,
внимателен човек) - и двамата
измежду любимците на Людмила [Живкова]. Друг любимец е [Благовест] Сендов, зам.председател на академията на
науките, математик и необичайно внимателeн човек...
Накрая аз разбирам, че
основното ми чувство тук е
било важността да не се пренебрегва България... Мисля, че
заслужава да й се отдели повече внимание в нашата политика и посолството трябва да
бъде по-способно да служи на
интересите на САЩ”.

12

ИНТЕРВЮ

ГЕОРГИ КАДИЕВ:

Токът за бита може
да поскъпне с около 30%
Да се намали ДДС върху битовата електроенергия
като временна мярка в подкрепа на домакинствата,
съветва бившият зам.-министър на финансите
ГЕОРГИ КАДИЕВ е завършил международни отношения в Москва. Има
още две магистърски степени - по
публична администрация от Харвард
и по дипломатически науки и международни отношения от Лестър
Юнивърсити, Великобритания. Общински съветник от БСП в София и
кандидат на левицата за кмет на
столицата. Народен представител в
40-ото и 42-ото НС от квотата на
БСП. Зам.-министър на финансите
от 2005 до 2007 г. През 2016 г.
създава гражданската платформа
“Нормална държава”, коалиционен
партньор на БСП. Депутат от
левицата в последния парламент.

Интервю на Мая ЙОВАНОВСКА

 Какви са причините за
поскъпването на тока и, освен
външни, има ли и вътрешни причини
за това, г-н Кадиев?
- Има внос на високи цени. Токът
е скъп в цяла Европа. Има недостиг на
електроенергия. Поскъпването на
въглеродните емисии и на газа пряко
влияе върху цената на тока.
Но има и вътрешни фактори. Единият е забавеното пускане на блоковете на “Марица Изток 2”. От осем блока работеха само два, други два бяха в
ремонт. Но чак когато бизнесът надигна вой, защо при тези високи цени не
се произвежда, за да има повече предлагане, включиха с повече от седмица
закъснение тези блокове. Сега КЕВР
прави проверка дали това е умишлено
и дали забавеното пускане не е саботаж на правителството. Блоковете не
работеха, защото цените бяха ниски и
щяха да са на загуба. Но когато се
качиха, трябваше веднага да започнат
да работят, за да има повече предлагане на пазара и това да намали донякъде
цените. По това време бях народен
представител и говорих с министъра
на енергетиката, попитах защо не ги
пускат, защо се бавят. В крайна сметка
ги пуснаха, но със закъснение.
Другата причина е, че държавните
производители - най-вече АЕЦ “Козлодуй” и НЕК, не пускат дългосрочни
търгове. Например месечен, тримесечен, годишен търг, за да има някаква
предвидимост. Те играят на борсата ден
за ден - днес пускат за утре и т.н. И
така с поведението си увеличават цената на електроенергията. Когато има
непредвидимост, когато има голямо
търсене, търговците наддават и вдигат
цената. Това е неправилно поведение
на “Козлодуй” и НЕК. Те вероятно
биха отговорили: ако бяхме пуснали
дългосрочни, щяхме да пропуснем ползи, защото ще продаваме по-евтино. И
това го има, но въпросът е каква е
целта. Дали държавните дружества да
направят максимална печалба, или да

се предложи дългосрочна предвидимост на бизнеса. Държавата трябва да
си зададе този въпрос и да отговори.
Това е енергийна политика.
Третата причина според мен, но без
да имам доказателства, е манипулации
на борсата. Неслучайно ДАНС влязоха на проверка. Факт е, че назад във
времето е имало договори, сключвани
на борсата, под пазарната цена. Имало
е търговци със свръхпечалба. Подавал
съм сигнали до бившия министър на
енергетиката Теменужка Петкова, до
прокуратурата за поведението на “Топлофикация София” за един техен търг.
Но основната причина - поне 90%, се
дължи на либерализацията на пазара и
на това, че сме свързани със съседните
държави. Когато при тях цената е висока, и при нас е висока.
 Има ли отношение към
поскъпването Зелената сделка?
- Разбира се. Зелената сделка предвижда затваряне на т.нар. мръсни производства. Най-вече на производствата
на ток от въглища, а след това - и от
газ. И преминаването към възобновяеми източници. За да принуди ТЕЦ-овете да затворят, ЕС изкуствено вдига
цените на емисиите, които се калкулират в цената на тока и така правят
производството от въглища на практика губещо. Надявайки се ТЕЦ-овете
сами да се откажат, защото губят с
всеки произведен мегаватчас. В момента цената на тон парникови емисии е
от порядъка на 60 евро. За производството на един мегаватчас ток трябват
около 1,3 тона парникови емисии. Когато тръгне да произвежда ток от
въглища, “Марица Изток 2” още в началото трябва да заложи около 80 евро
или към 160 лв. От там нататък започват всички производствени разходи и
себестойността отива на около 240 лв.
Ако цените на борсата са под 240 лв.,
те не работят, защото са на загуба. Така
е в цяла Европа.
Това умишлено е направено от
ЕС, а България се е съгласила, подписвайки тази сделка. Полша не се съгласи и там чак в 2049 г. ще затворят
въгледобивната индустрия. Защитиха
си правата, скръцнаха със зъби на
ЕС - това, което правителството на

Борисов не направи през 2018 г.
Съгласиха се на всичко, включително
и на затваряне на комплекса “Марица Изток” през 2025 г.
А в ситуация като сегашната - на
недостиг на енергия и газ, единственият собствен източник, който имаме, са лигнитните въглища в “Марица Изток”. От национален интерес е,
каквото и да става в световен мащаб
с цените, да защитим родното производство. Правителството трябва да
предоговори с Брюксел датата на затваряне на комплекса “Марица Изток”. Първо от това зависят 100 хиляди работни места в региона на Стара Загора, Хасково, Сливен, Ямбол.
И на второ място - това е въпрос на
национална сигурност.
 Възможно ли е да предоговорим с ЕС и какви са разумните срокове?
- Винаги има възможност за предоговаряне, въпреки че е направена грешка. Но след като през 2020 г. Германия
успя да приеме специален закон, по
силата на който техните въглецентрали ще се затворят 2038 г., след като
Полша ги затваря 2049 г., защо ние
трябва да затворим 2025 г.?
В Плана за възстановяване, освен
мерките за дигитализация, ВЕИ и т.н.,
има и един слон в стаята и той се
нарича “Марица Изток”. И причината да не се внася този план е, защото
правителството не знае какво да прави с “Марица Изток”.
В първия вариант, който служебното правителство пусна, бе записано
преминаване на ТЕЦ “Марица Изток
2” на газ в първото тримесечие на 2025
г. Това, дори и да е възможно, означава
закриване на мините. Което не е добро
решение, защото ще превърне в призрачен целия регион около Стара Загора. Там 50% от населението получава
доход, свързан с “Марица Изток”. Правителството изтегли този вариант.
Целта сега трябва да е да се печели време. Сигурен съм, че след 10
години ще има нови технологични
решения. В този сектор технологиите се развиват както при компютрите. Ако успеем да договорим с Брюксел срок до 2035 г., би било най-до-
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брото и най-възможното решение.
 Актуален ли е въпросът за изграждане на нови ядрени мощности у нас?
- Зелената сделка няма отношение към ядрените мощности, защото
при тях няма емисии и всичко зависи изцяло от нас. Ако преди години
е имало спор дали има икономическа изгода от АЕЦ “Белене” във
връзка с високите инвестиции и тяхното изплащане, сега вече няма никакъв спор. При сегашните цени на
тока АЕЦ “Белене” ще се изплати
много бързо. А при наличие на площадка и два реактора няма логика да
не строим “Белене”. Вместо правителството в момента да се чуди къде
да налее преизпълнението на бюджета, какви пътища да строи и т.н.,
да вземем да направим АЕЦ “Белене”, защото това е дългосрочната инвестиция за българската енергетика.
Необходима ни е базова енергия,
която се произвежда 24 часа и не
зависи от слънцето и вятъра.
 Как оценявате мерките на служебното правителство в подкрепа
на бизнеса заради скъпия ток?
- Част от това няма отношение към
цените на електроенергията. Примерно създаване на клирингова къща към
борсата. Тя ще помогне да се правят
финансовите сделки, да се купуват и
продават фючърси на електроенергия,
но не влияе върху цените. Втората
мярка е 50 лв. на мегаватчас да се
връщат към бизнеса, ама ако има актуализация на бюджета. Това означава
декември най-рано или от януари, със
следващия бюджет. По принцип мярката е правилна, това е вид енергийна
помощ за бизнеса, както има енергийни помощи за домакинствата. Но както
не всеки човек има нужда от енергийна
помощ, така и не всяка фирма има.
Някои компании правят добри печалби, защо да бъдат подпомагани. Необходимо е подпомагане за фирми, които
губят конкурентоспособност заради
високата цена на тока. Трябва да има
критерий за подпомагане, който да се
направи съвместно с НАП. За да се
види кои фирми какви обороти имат,
кои са загубили печалби през тази година заради скъпия ток. Иначе ще стане просто раздаване на пари.
Друга мярка на правителството за
мен е необяснима - че средни фирми
ще купуват директно електроенергия
от “Козлодуй”, а малки - от ТЕЦ “Марица Изток 2”. Не знам това как ще
стане, след като работата на “Козлодуй” е да произвежда ток и да го продава на едро. Централата не е търговец, който ще продава на 5-6 хиляди
фирми по 0,1 мегаватчаса. Това е задръстване на АЕЦ-а с излишна дейност.
Същото е и с ТЕЦ “Марица Изток 2”.
Освен това себестойността на тока от
“Козлодуй” е 55 лв., а от ТЕЦ-а - над
240 лв. на мегаватчас. Да не стане така,
че едните фирми ще взимат на 60 лв.,
а другите - на 250 лв.
 Какво ще се случва с цената на
тока за битовите потребители?
- В момента битовите потребители плащат 119 лв. на мегаватчас, а бизнесът - средно месечно 250 лв. До 1
януари КЕВР няма право да променя
цената за бита, но на 1 януари ще има
промяна. Предполагам, че тя няма да
е ниска, вероятно около 30%. Трябва
още отсега да се мислят мерки за компенсиране. Такава мярка може да бъде
намаляването на ДДС върху тока за
бита за определено време. Това правят в Гърция. Недостатък на тази мярка е, че от нея биха се възползвали и
бедни, и богати. Но от друга страна,
това е най-лесно за администриране.
Но това трябва да бъде предвидено в
бюджета за догодина. Има и други
възможни мерки. В Италия разшириха кръга на тези, които получават
енергопомощи. Нещо трябва да се направи спешно, защото увеличението
на цените на електроенергията за бита
няма да е под 20%.
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Софийската опера
открива сезона
с български творби
„Светите Кирил и Методий” от Живка Клинкова
и „Янините девет братя” от Любомир Пипков
очакват публиката на 3 и 8 октомври
По традиция Софийската опера ще открие новия
оперен и балетен сезон
2021/2022 с българско заглавие. Тази година завесата тържествено се вдига със
“Светите Кирил и Методий”
- опера-оратория от Живка
Клинкова, на 3 октомври от
16 ч. Либретото е по поетични текстове из “Предания заветни” от Венко Марковски. Режисьорка е Вера
Петрова, диригент - Жорж
Димитров.
С това начало Софийската опера отдава почит и
важен знак за ролята на апостолската мисия на Светите
братя за България, за останалия славянски свят и културата на Европа. Представянето на тази значима
творба е в чест на 40-годишнината от обявяването на
Светите братя Кирил и
Методий за съпокровители
на Европа от Папа Йоан
Павел II. Папата отличава
творбата на Живка Клинко-

СНИМКA СОФИЙСКА ОПЕРА

“Янините девет братя”
ва със специална грамота и
лично аплодира концертното й изпълнение в Бидгошч,
Полша, през 1986 г.
На 8 октомври от 19 ч.
ще бъде представена операта на Любомир Пипков
“Янините девет братя”.
“Една опера, изискваща от

слушателя най-трудното: да
премине през трагедията, за
да достигне до нейната
дълбока художествена красота”, посочва Катя Казанджиева. Режисьор е Пламен
Карталов, диригент - Жорж
Димитров. Като омагьосани
останаха зрителите в Бол-

Пиесата „Емилия Галоти”
поставят в НАТФИЗ

шой театър след последната
завеса на операта, по време
на нейното гостуване в
Москва през 2018 г., припомнят от културния институт. Със своята мрачна, зловеща и фантастична реалност творбата на Любомир
Пипков изтръгна мощни
аплодисменти от препълнената зала.
Наречена най-българската опера от наши и чуждестранни музикални критици,
“Янините девет братя” носи
дълбок и силен психологизъм, който разтърсва душите на хората. Акад. Пламен Карталов надгражда режисьорските си идеи с помощта на сценографа Свен
Йонке и художничката по
костюмите Станка Вауда. В
основата на сценичния му
замисъл е идеята за космическата роля на дървото
като символ на живота, медиатор на светове, хранител
и пазител на ценности, родова памет и традиции.
Подът на сцената пък носи
идеята за земята - “земьо ле,
черна неверна” с визия за
“черната пръст”, която заравя грешника, а на праведника помага.

Константин Емелянов ще бъде солист
на Радиосимфониците на 1 октомври

Класът на проф. Снежина Танковска ще открие новия сезон в театъра
на НАТФИЗ с “Емилия Галоти” от
Готхолд Ефраим Лесинг, съобщават
от театралната академия. Преводът
на пиесата е на Димитър Стоевски.
Постановката и сценичният вариант
са на Петър Денчев, сценографията и
костюмите - на Петър Митев, музиката е на Пламен Мирчев-Мирона.
Премиерните представления са на
1 и 2 октомври на Голямата сцена.

Представят Театралната
академия в Измир
Националната академия за театрално и филмово изкуство ще бъде
представена от своя ректор проф.
д-р Станислав Семерджиев на Седмия фестивал “Балканска филмова
панорама”, който се провежда тези
дни в Измир, Турция. За участие във
фестивала са кандидатствали общо
732 филма, от които - 106 чуждестранни игрални филма, 472 чуждестранни късометражни филма, 19 местни игрални филма и 135 местни
късометражни филма.

Поетическа вечер за
Марина Цветаева в София
Поетическа вечер в чест на известната руска поетеса Марина Цветаева ще се проведе на 30 октомври
от 18,30 ч. в Мраморната зала на РКИЦ.
Ще звучат романски и
песни по стихове на
Цветаева, по музика
на Микаел Таривердиев, в изпълнение на мецосопраното Маргарита Писаренко. Входът е свободен,
маските са задължителни, съобщиха
организаторите.

Саша Гьотцел дирижира
в зала „България”
СНИМКИ БНР

Маестро Марк Кадин

Константин Емелянов

Насер Шама

Симфоничният оркестър на БНР с
главен диригент Марк Кадин открива
своя нов сезон в зала “България” на
1 октомври, Международния ден на
музиката. Ярките концептуални програми са отличителна черта в последните сезони на Радиооркестъра.
За новия сезон и най-важните му
акценти разказва маестро Марк Кадин:
“Откриването на сезона ще се случи в
специален ден. 1 октомври е не само
Ден на музиката, но и празникът Покров Богородичен. От това прекрасно
съвпадение е вдъхновена вълнуващата
и необичайна програма на концерта.
Ще прозвучат творби на Шуберт,
Джон Тавенър, Георги Арнаудов и
Рахманинов. Солист ще бъде блестящият руски пианист Константин Емелянов, вече любим на нашата публика,
звезда на последния конкурс “Чайков-

ски” и артист на “Ямаха”.
Почти във всеки концерт ни очакват премиери - творби на композитори от различни части на света и от
различни епохи. Сред тях са Артуро
Маркес, Франк Бридж, Ориол Кружен,
Кутайба Неаими, дългоочакваната Бетовенова оратория “Христос на Маслиновата планина”, световна премиера на “Танцов триптих” от Георги
Андреев.
С нетърпение очакваме концертите с изключителните български музиканти Георги Димитров, Людмил Ангелов, Албена Данаилова, Диан Чобанов, Лия Петрова и много други. По
традиция представяме ярки млади артисти. В този сезон с Радиооркестъра
за първи път ще свирят виолончелистът Андрей Йоница, който триумфира в последните издания на конкур-

сите “Чайковски” и “АRD”, победителката в диригентския конкурс
“Siemens Halle” Деляна Лазарова, найдобрият български тромпетист и първи
тромпет на Концертгебау Мирослав
Петков, перкусионистката Виви Василева, виолончелистът Джон Хон Нам,
победител в “Allegra International
Competition”.
Искам специално да отбележа концерта с участието на арабската суперзвезда Насер Шама. Екстраординарна
програма и много неочакван фюжън,
съчетаващ етническата арабска музика
с емблематичната “Шехерезада” от
Римски-Корсаков. Българската публика ще чуе екзотичния инструмент уд музикален символ на Изтока. Шама е
изтъкнат иракски музикант, носител на
престижни награди и истински гражданин на света.”

Главният гост-диригент на Софийската филхармония, виенчанинът
Саша Гьотцел се завръща на столичната сцена,
във вечер,
посветена
на Рихард
Щраус.
Днес в зала
“България”
публиката
ще има удоволствието да се наслади на две
знакови
творби на
немския гений: симфоничната поема
“Дон Жуан” и сюитата “Кавалерът
на Розата”. На сцената, заедно с него
излиза и солистът на Берлинската
филхармония Кнут Вебер. Първата
виола на националния оркестър Милена Златарова ще добави своя професионализъм.
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ДНЕС

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

ПРЕДИМНО ОБЛАЧНО

ПРЕДИМНО ОБЛАЧНО

ПРОМЕНЛИВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

18

o

С

17

o

С

18

o

С

ВИДИН
19 c

ПЛОВДИВ
19 c

СОФИЯ
17 c

РУСЕ
20 c

САНДАНСКИ
14 c

ВАРНА
19 c

ПЛЕВЕН
20 c

БУРГАС
18 c

20

o

С

22

o

С

23

o

С

Днес облачността ще е значителна, но валежи ще има на малко
места и ще бъдат слаби. Ще продължи да духа слаб, в Югоизточна България и по Черноморието - умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса,
минималните - между 9 и 14 градуса. Над Черноморието облачността ще е значителна, на места със слаби валежи от дъжд. Ще
духа умерен, временно и силен североизточен вятър. Над планините ще преобладава облачно и мъгливо време. На места ще има
слаби превалявания от дъжд, по най-високите части - от сняг.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП

05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ/Ô/
05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ÓÈ ÁÌ‡Â ÓÚ„Ó‚Ó‡ ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /4 ÂÔËÁÓ‰/
14.30 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 2 ÂÔ./
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 À˛·ËÏˆËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
Ú‚ ¯ÓÛ
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /5
ÒÂÁÓÌ, 5 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /8
ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.20 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.40 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.35 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.25 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 2 ÂÔ./Ô/

00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.15 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
02.10 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
03.10 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
04.10 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.10 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
09.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)

05.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./
06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
13.10 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
13.50 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.128
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.17
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15 ÂÔ.38
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 œÂÏËÂ‡: ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.9
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.53
21.00 ì‘ÂÏ‡Ú‡: ¬ÂÏÂ Á‡
ÔÓ·ÛÊ‰‡ÌÂî - Ë‡ÎËÚË,
Ò.7
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.8 ÂÔ.2
00.00 ì◊˙Íî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.11
01.00 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.3
02.10 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.40 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.40 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.128,
129

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
12.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
15.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
- ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡
Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
16.00 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ
17.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ
Ì‡ ËÒÚËÌ‡Ú‡
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì–ÛÒÍÓ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÂî ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
22.35 ì√ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡î - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
23.35 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ-ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ
ÚÓÍ-¯ÓÛ
00.15 ¬Â‡ ¬‡ÒËÎËÂ‚‡. — ˜Û‚ÒÚ‚Ó Ì‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ Á‡
ÊË‚ÓÚ‡
01.10 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
04.15 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ì–ÛÒÍÓ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÂî ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Съобразявайки се с колегите и приятелите, ще
приключите всичко планувано без затруднения.

Заемате се с различни
задачи, но следете развитието на проект, в който
сте вложили много.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Делова среща ще ви насочи
към проблеми, чието решаване не търпи отлагане. Дерзайте.

Доверието, с което се
ползвате сред колегите,
ще ви помогне да преодолеете трудност.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Имате доста работа, организирайте делата си, за
да не вършите всичко в
последния момент.

Очаква ви изпълнен с движение ден. Това е добре за
вас, тъй като обичате да
се движите.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Чувствате се напълно освободени от всички контакти с потенциалния ви
интимен партньор.

Професионалната
заетост ви отдалечава от
близките и е време сериозно да се замислите.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Делата ви ще са успешни.
Това ви дава възможност
да се справите с трудни
проблеми.

Очаква ви напрегнат ден.
Ще ви се налага да изпълните много изисквания, което не е лесно.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Очаква ви спокоен работен ден. Работите добре
с колегите си и ще отбелязвате успехи.

Ще избегнете излишните
спорове, ако проявите
повече гъвкавост. Избягвайте сериозните спорове.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Всяка секунда падат по 100 светкавици.
- «‡˘Ó „Ó Á‡ˇÁ‡ Ú‚Óˇ?
- ÕÂ ÏÓÊ‡ıÏÂ ‰‡ ÒÂ ‡Á·ÂÂÏ ÍÓÈ
ÓÚ Ì‡Ò ‰‡ Â ÔËÌˆÂÒ‡Ú‡...

В планината Джебел Баркал в Судан има
светилища на древноегипетския бог Амон,
които и до днес са почитани от местните.

Оперетно вариете
ще подарява мечти
Бляскавият
спектакъл на
Музикалния
театър не
отстъпва на
представленията
в „Мулен Руж”
С “Оперетно вариете: Подари мечта” ще открие новия
си сезон Музикалният театър
на 1 и 2 октомври от 19 ч. Оперетни в представлението ще са
само част от танцовите номера, сред които кан-кан, валс и
чардаш. От театъра обещават
бляскав спектакъл, съизмерим
със световните образци в жанра на вариетето, като в него
водеща ще е ролята на балета.
“С този спектакъл искаме да
покажем на публиката, че с качествата си солистите и балетната трупа на театъра по нищо
не отстъпват на своите колеги

от сцените на прочутите “Лидо”
и “Мулен Руж”, сподели хореографът Татяна Янева, която е и
режисьор на спектакъла заедно
с Александър Мутафчийски.
От Музикалния театър приканват публиката да си носи
удобни обувки, защото накрая
всички артисти и балетът ще
слязат при зрителите, за да танцуват заедно световния хит
Jerusalema, превърнал се в послание на надеждата във време
на пандемия. Неслучайно вариететният спектакъл е с наслов “Предай нататък - подари
мечта”.
Сюжетът в постановката се
развива през погледа на уличен музикант - в ролята е солистът на балета Крис Методиев, който е и популярен
стрийт-танцьор. Той достига
до прозрението, че всяка мечта е постижима, стига да подадем ръка на човека до себе си.
Спектакълът обещава на
зрителите феерично светлинно
шоу с атрактивни танци, любими мюзикълни песни, поп

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

мила Козарева, Християна Лоизу, Десислава Николова, Владимир Грудков, Александър Панайотов и Денко Проданов.
Във вариететната програма публиката ще види още
илюзиониста Айвън, акробатичната трупа “Тапиа”, която
участва и в друго заглавие на
театъра - оперетата на Калман “Принцесата на цирка”.

¿“¿Õ¿— œ≈“ Œ¬,
˜ÎÂÌ Ì‡ Õ— Ì‡ ¡—œ
œÓÙ. √≈Œ–√» ƒﬁÀ√≈–Œ¬,
ÂÊËÒ¸Ó, ÒˆÂÌ‡ËÒÚ,
ÔÓ‰ÛˆÂÌÚ
Ã¿À»Õ¿ –”ÃŒ¬¿,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÍ‡ Ì‡ ƒ˙Ê‡‚Ì‡Ú‡
‡„ÂÌˆËˇ ì¡ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ì‡
‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ ÔÓ Ô˙ÚË˘‡Ú‡î
Õ» ŒÀ¿… ŒÕ¿ ◊»≈¬,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ
ﬂÕ ¿ “¿ ≈¬¿,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ —ËÌ‰ËÍ‡Ú‡
Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ Û˜ËÚÂÎË

Последната
среща с Азнавур
показват у нас

Завладяващият кан-кан
хитове, акробатични номера и
циркови илюзии. Другите солисти на балета са Йоанна
Стоянова и Венета Гочева.
На сцената ще прозвучат
едни от най-големите хитове на
Елтън Джон, Кристина Агилера, Шер, Ванеса Паради и други в съпровод на Оркестъра на
Музикалния театър с диригент
Людмил Горчев. Те ще бъдат
изпълнени от солистите Люд-

Спектакълът е със специалното участие на популярната
младежка стрийт денс група
X-Energy Crew.
За блясъка на вариетето ще
допринесат и атрактивните костюми с много пера и пайети,
изработени от художника Яна
Дворецка, както и ефектната
мултимедия на Иван Липчев.
Сценографията е дело на Пеньо
Пирозов.

Месеци преди да си отиде
от този свят на 94 години на
1 октомври 2018-а, Шарл Азнавур кани в имението си край
Марсилия журналиста Георги
Тошев. Заедно с оператора Румен Василев и редактора Аглика Делайе те прекарват ден в
дома на най-известния френски
изпълнител.
Филмът “Азнавур: последната среща” ще бъде показан
тази събота, 2 октомври, от
12,30 ч., в поредицата на bTV
“непознатиТЕ”. В него ще се
излъчи цялото интервю с прочутия френски изпълнител от
арменско потекло. Екипът на
предаването чака няколко години разрешение от фондация
“Азнавур”, за да сътвори лентата и да използва част от архива на музиканта.

Български композитор създаде
„Война на инструментите”

Александър Костов е познат като
един от най-талантливите ни млади
композитори

Български композитор на филмова и
гейминг музика създаде проект, наречен
“Война на инструментите”. Александър
Костов изгражда уникалната платформа,
в която една песен звучи в различни варианти, а слушателят “дирижира” аранжимента. Програмата позволява да се
добавят и изключват инструменти, да се
миксират трите записа така, че да се експериментира с музиката.
Проектът е насочен към меломани,

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

учители, ученици, експериментатори, професионалисти или хора, които желаят да
си “поиграят” с композициите. Виртуалното приключение “Война на инструментите” е напълно безплатно и няма комерсиална цел. За момента платформата работи на пълния си капацитет за десктоп и
андроид устройства, като всеки потребител може да разбере как се прави музика,
да се забавлява или да разработи своя
собствена версия на песента.
»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
√ÂÓ„Ë √ÂÓ„ËÂ‚
ggeorgiev@duma.bg
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

Õ¿¡Àﬁƒ¿“≈À: ¬ÂÎËÒÎ‡‚‡ ƒ˙Â‚‡
¡⁄À√¿–»ﬂ: œ‡‚ÎÂÚ‡ ƒ‡‚Ë‰Ó‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 215; ¿Ë‰‡ œ‡ÌËÍˇÌ - 218; ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ ¬ÂÎÂ‚‡ - 230;
–ÓÒÚËÒÎ‡‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡ - 233; ﬁÎËˇ ÛÎËÌÒÍ‡ - 224
» ŒÕŒÃ» ¿: Ã‡ˇ ‡ÎÔ‡˜Í‡-…Ó‚‡ÌÓ‚ÒÍ‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 246; ≈‚„ÂÌË √‡‚ËÎÓ‚ - 246
—¬ﬂ“: ﬁË ÃËı‡ÎÍÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 220;
“‡Ìˇ √ÎÛı˜Â‚‡ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬ÂÎË‡Ì‡ ’ËÒÚÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 238; ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232; ≈‚‡ ÓÒÚÓ‚‡ - 229
◊≈“»¬Œ: ¿Î¸ÓÌ‡ ÕÂÈÍÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 239;
¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚ - ìœ‡‰ÓÌî;
’Û‰ÓÊÌËÍ: ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚
—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 245;
Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –‡ÎËˆ‡ ÕËÍÓÎÓ‚‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 207; –ÓÒËˆ‡ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡

‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206;
ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡
√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã» » Œ¡ﬂ¬»: ﬁÎËˇ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚‡ - 205;
0879326034; e-mail: reklama@duma.bg, obiavi@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg, ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË
duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ
‰‡ ÌÂ ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂ‰Ó
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

¬≈—“Õ» ìƒ”Ã¿î ≈ Õ¿—À≈ƒÕ» Õ¿ “–¿ƒ»÷»»“≈ Õ¿ ¬≈—“Õ»÷»“≈
ì–¿¡Œ“Õ» ⁄î, ì–¿¡Œ“Õ»◊≈— » ¬≈—“Õ» î
» ì–¿¡Œ“Õ»◊≈— Œ ƒ≈ÀŒî

¿‰ÂÒ Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡:
—ÓÙËˇ - 1000,
ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20¿
‘‡ÍÒ: 975 26 04,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ
ÌÓÏÂ‡ÚÓ 97 05
+ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ÌÓÏÂ
œÂ˜‡Ú
—ÓÙËˇ, ÊÍ. "ƒÛÊ·‡" 1,
ÛÎ. "»ÎËˇ ¡Â¯ÍÓ‚" 3¿

Най-известният
френски изпълнител си
отиде от този свят
на 1 октомври 2018 г.

Дами играят футбол
благотворително
Благотворителен футболен турнир за
дами любителки ще се състои на
2 октомври (събота), от 10 до 14,30 ч., в
столичния комплекс “Грийнспорт”. Организираното от фен клуба на “Арсенал”
в България (ASCB) събитие набира средства в помощ на сдружение “Деца с
онкохематологични заболявания”.
Всеки желаещ да погледа на живо
дамски аматьорски футбол и едновременно с това да помогне за провеждането на летни лагери за малчуганите
може да го направи на игрищата в
квартал “Слатина” в София. Въпреки
пандемията, интересът към футболния
турнир расте с всяка изминала година,
като през 2021-ва спортното събитие
за първи път се провежда два пъти в
рамките на 12 месеца.
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„Хавал”-и
за Тайбе,
Евелина и Ивет

СНИМКА БФ БОРБА

“Бронзовите” Евелина Николова и Тайбе Юсеин и
олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова
получиха луксозни коли за успехите си в Токио 2020

Най-добрите борци заминават на световно първенство в Осло
Бронзовите олимпийски
медалистки от Токио 2020
Тайбе Юсеин и Евелина Николова получиха нови автомобили “Хавал” от Българската федерация по борба.
Ключовете им връчи президентът на централата Христо Маринов на церемония в
“Литекс тауър”. Със същия
автомобил бе наградена и
олимпийската шампионка по
карате Ивет Горанова.
“Развълнувана съм от
това внимание, което е
оценка на нашия труд. Подобни награди още повече
ни мотивират да преследваме нови успехи. Благодаря
на федерацията и на Гриша
Ганчев за този жест. Сега на
световното в Осло няма да

участвам, тъй като имах
нужда и физически, и психически да си почина. Но
моята почивка вече е към
края си... Пожелавам на целия ни отбор да се представи достойно на първенството и да си вземат медалите”,
заяви Тайбе Юсеин.
Другата олимпийска призьорка Евелина Николова
също изрази благодарността
си към старши треньора
Петър Касабов и към личния
си треньор Мирослав Гочев.
“На световното в Осло отивам за по-добър медал от този
на Олимпиадата, отивам да
взема златото. Няма да е лесно, сега по друг начин ще гледат на мен съперничките ми.
За да победиш, да си най-до-

брият, трябва да се изправиш
срещу най-добрите и да ги победиш”, заяви Николова.
Христо Маринов изрази
очаквания националите да се
върнат с медали от Осло (110 октомври).
“Не съм очаквала, изключително съм изненадана от наградата на г-н Гриша Ганчев, много искам да
му благодаря”, каза Ивет и
пожела на борците още поголеми успехи. Тя също се
готви за световно първенство в Дубай и се закани
след олимпийската титла да
спечели и световната.
За Осло, освен “бронзовата” Николова (57 кг), заминават четирикратната еврошампионка Биляна Дудова

(59 кг) и №1 в Европа от
2020-а Мими Христова (65).
В свободния стил ще стартират Георги Вангелов (61),
пети от Олимпиадата, и настоящият носител на златния
пояс “Дан Колов” Микяй
Наим (57 кг).
При “класиците” ще участват световният и европейски вицешампион Кирил
Милов (97), Айк Мнацаканян
(77) - бронзов медалист от
световно и европейско
първенство, Тарек Абделслам (82) - №1 в Европа от
2017-а, и Дейвид Димитров
(72) - носител на златния пояс
“Никола Петров”.
В Осло ще се борят 25
олимпийски медалисти от
Токио 2020.

Волейболистите ни изтърваха Полша
Националният отбор на България по
волейбол до 21 години загуби от Полша с 2:3 гейма (25:21, 25:22 , 22:25,
22:25, 12:15) във втория си мач от
Група F на Световното първенство в
София. Така тимът на Найден Найденов не успя да се пребори за първите
две места, заети от Русия и Полша,
даващи право на участие в битките за
медалите в Каляри, Италия.
Националите ни стартираха много
добре и поведоха с 13:8. Това смути
“Дружина полска” и тя не успя да излезе от ролята на догонващ. Поляците
започнаха по-добре във втората част,
но при 22:22 сбъркаха при сервиса и

нашите отново затвориха гейма с 25:23.
Полша обаче показа как може да се
вдигне и да излезе от трудни ситуации.
В третата част тимът започна с ударното 7:1 и 14:8. Тогава на крайната линия
застана Александър Николов, най-големият син на легендата Владо Николов,
който отбеляза 3 аса и националите ни
намалиха до 11:14. Това ги вдъхнови и
те доближиха съперника до 22:24, но
атака в аут на Денис Карягин донесе
25-а точка и върна поляците в играта.
Успехът ги окрили и в четвъртия гейм
те поведоха с 15:9 и докараха мача до
тайбрек. В него България поведе с 8:6
след силен сервис, но Полша изравни

при 10:10 и с по-здрави нерви за втори
път надви българите, които снощи играха с Бразилия в битка за 5-8-о място.
“Показахме невероятна игра в
първите два гейма, но необяснимо и за
мен отстъпихме, вместо да спечелим с
3:0. Може би заради липсата на опит
или защото не са играли на такива
форуми от 2 години. Някои от тези
момчета не играят и в клубовете си.
Ние си загубихме мача, просто не успяхме да задържим играта си. Когато
отборът губи, значи всички сме допуснали грешки. Борбата продължава, за
нас 5-о място ще бъде супер успех”,
заяви селекционерът Найденов.

Кузманов с първа
победа в София
Димитър Кузманов (№226)
записа първа победа на “София
Оупън”. При шестото си участие
в турнира втората ракета на
България обърна с 6:7 (4), 7:6 (3),
6:3 Лоренцо Музети (Ит, №61) и
излезе снощи на осминафинал
срещу “щастливия губещ” Камил
Майжак (Пол, №125). Полякът
замени в последния момент поставения под №4 Александър
Бублик (Рус, №34) и в I кръг
обърна с 4:6, 6:4, 6:3 Максим
Креси (САЩ, №145).
“Шесто участие поред, дълго
очаквана победа. Този турнир е
много специален за мен. Важно е
да играя пред българска публика.
Щастлив съм, защото показах

това, което искам като игра. Това
е най-добрият мач в моята кариера до момента. Срещу един от найдобрите тенисисти от новото и
младо поколение. Полякът Камил
Майжак го познавам много добре, играли сме дълги години в
“Чаланджър” турнири. Тази победа, чакана от шест години, посвещавам на баща ми. Той много
обичаше да идва да гледа турнира, да се наслаждава не само на
моите мачове, но и на всички.
Знам, че в момента е много щастлив и ми дава много сила. (Очите
му се насълзяват.) Не е логично и
не е хубаво за българския спорт
такъв турнир да се играе без публика”, заяви Кузманов.

Григор Димитров надигра Мартон Фучович
(Унг) с 6:3, 1:6, 7:5 в I кръг на турнира
АТР 250 в Сан Диего. Гришо записа първи
успех след две загуби срещу унгареца,
а във II кръг срещна поставения под №3
в схемата Феликс Оже-Алиасим (Кан, №10)

РЕЗУЛТАТИ

Волейбол
СП за младежи (до 21 г.)
Група F (в София)
II кръг: Полша - България 3:2 (-21,
-23, 22, 22, 12); Русия - Бразилия 3:0
(25, 21, 29); III кръг: Полша - Русия
1:3 (-23, 17, -18, -20), снощи: България
- Бразилия. 1. РУСИЯ 9 Т. 2. ПОЛША
5 т. 3. България 1 4. Бразилия 0.
Шампионска лига
II кръг
Група А
ПСЖ - Манчестър Сити 2:0 1:0 Гей
(8) 2:0 Меси (75); РБ Лайпциг - Брюж
1:2 1:0 Нкунку (5) 1:1 Ванакан (23) 1:2
Ритс (42). III кръг (19 октомври): Брюж
- Манчестър Сити и ПСЖ - РБ Лайпциг.
Група В
Порто - Ливърпул 1:5 0:1 Салах (18)
0:2 Мане (45) 0:3 Салах (60) 1:3 Тареми
(74) 1:5 Фирмино (78 и 83); Милан Атлетико М 1:1 1:0 Леао (20) 1:1 Гризман (84). III кръг: Порто - Милан и
Атлетико М - Ливърпул.
Група С
Борусия Д - Спортинг 1:0 Мален
(35); Аякс - Бешикташ 2:0 1:0 Бергюс
(17) 2:0 Алер (43). III кръг: Бешикташ
- Спортинг и Аякс - Борусия Д.
Група D
Реал М - Шериф Тираспол 1:2 0:1
Яхшибаев (25) 1:1 Бензема (64) 1:2 Тил
(90); Шахтьор Д - Интер 0:0; III кръг:
Интер - Шериф и Шахтьор Д - Реал М.
ГЛЕДАЙТЕ

ПО БТВ ЕКШЪН
ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ
19.45 ЦСКА - Будьо/Глимт
22.00 Селтик - Байер Леверкузен
ЛИГА ЕВРОПА
ПО МАЧ СПОРТ 3
19.45 Реал Сосиедад - Монако
22.00 Лудогорец - Цървена звезда
ПО РИНГ
22.00 Тотнъм - Мура
0.00 “Лига Европа” (Обзор)
ПО ЕВРОСПОРТ 1
ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ
11.30, 12.00: Безсмъртни легенди
КОЛОЕЗДЕНЕ
14.20 Обиколка
на Сицилия, III етап
16.00 Обиколка
на Хърватия, III етап
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
18.30 Волейбол: Жребий
за Суперлигата на България
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
ТЕНИС
12.00-20.00 “София Оупън”
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