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Втори сме по бедност в ЕС
Последните данни на Евростат показват, че само Румъния ни
изпреварва по този показател. 33,6% от българите са в тежко
материално и социално положение.
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БСП иска национално
КОВИД-изследване

Павлета ДАВИДОВА

Нужна е широка разяснителна кампания
за ваксините, смята проф. Георги Михайлов
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БСП настоява за национално КОВИД-изследване и
разяснителна кампания за
ваксинацията, заяви проф.
Георги Михайлов. По думите му, за да се управлява един
процес, трябва да се знае как

навлизането в активната фаза на
изборите политиците хем станаха
смели по някои теми, хем ги хвана
страха по други. Споменаването на
КОВИД, например, явно е най-опасно и заразително, та притесни всички. Основните играчи предпочитат
да замълчат и отказват да заемат
каквато и да било позиция за мерките и за ваксинацията. Щото някой
може да им се разсърди - обществото е крайно разделено по тази тема.
Хората про и анти ваксините сякаш
се радикализират в омразата и обвиненията едни към други. Политиците, вместо да потушат нещата, предпочитат да си трайкат. Да не вземат
да се “заразят” с нехаресване.
В политиката трябва да имаш
позиции и да не се страхуваш да ги
защитиш. Особено по важните проблеми, от които може да зависят
много човешки животи. Затова и
мълчанието по темата с КОВИД,
колкото и да се вижда изкушаващо,
не помага за овладяване на заразата.
Е, има и хора като един бивш
болничен директор, които благодарение на КОВИД ще си направят
кампанията. 100% ще има и други,
които ще търсят виновен за това, че
втора година България пак е изтърсака по справяне с поредния проблем.
И ще обвиняват тия, дето наследиха
хаоса и сякаш го продължиха.

се развива той. Ако се отчете броят на контактувалите с
инфекцията, ще стане ясно
накъде здравната система да
насочи профилактичните и
терапевтични усилия. Проф.
Михайлов припомни, че БСП

е предложила да се направи
проучване на заболеваемостта у нас и да не се разчита
само на частна лаборатория,
но до момента няма такова.
С гоненията и страха
ГЕРБ настрои хората нега-

тивно към ваксините, поясни той. Никога не е късно да
се разбере, че имунизацията
е полезна, и това трябва да
се разяснява и от медиците,
и от политиците, призова
проф. Михайлов.
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СНИМКА БГНЕС

С поход от хижа “Алеко” до Черни връх откриха предизборната си кампания Румен Радев
и Илияна Йотова. Двамата отново поставиха за свой приоритет борбата с бедността,
но ще се борят и за опазването на околната среда. Десетки хора се включиха
в похода като подкрепа на кандидат-президентската двойка
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Радев и Йотова откриха
кампанията си от Черни връх
Кандидат-президентската двойка тръгна от планината към една по-справедлива България
Държавният глава Румен
Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова откриха предизборната си кампания с изкачване от
хижа “Алеко” към Черни връх
на Витоша. Кандидат-президентската двойка посвети на посправедлива България похода си
до най-високия връх в любимата на Алеко Константинов планина. С Радев и Йотова бяха
представителите на Инициативния комитет, издигнал кандидатурата им за втори мандат на
“Дондуков 2”, както и много
членове и симпатизанти на БСП.
“Походът към по-справедлива България започва от тук.
Избрахме това място, защото
Щастливеца е от онези българи, които повече от век
вдъхновяват с родолюбие, талант и дързост - гражданин на
света и патриот. Алеко е народопсихолог и в същото време
адвокат на верните, любител на
природата и ценител на красотата”, заяви Радев, преди да
поведе участниците в изкачването към Черни връх.
“Всички знаем тъжната история как Алеко стана жертва
на своя герой. И затова ние,
неговите потомци, е време да

надрастем слабостите на неговия герой. Време е да поемем към върха - там, където
Щастливеца намираше щастието. Българската планина, освен красива, е и избор на
вдъхновение и урок по родолюбие. Изкачването, редом с
изпитанията, сплотява, гради
характер, калява волята и зарежда с вяра”, подчерта президентът, подкрепян от БСП
за втори мандат.
Алеко Константинов се е
борил точно с тези пороци, с
които се борим и ние - корупция, предателство, малодушие,
допълни Илияна Йотова. “За
съжаление, над 100 години покъсно неговите пътеписи, разкази и герои като че ли са писани за днешното време. Ако
си спомним как Алеко Константинов пишеше за изборните злоупотреби в “Бай Ганьо прави избори”, сякаш
пише за това как ГЕРБ прави
избори”, отбеляза вицепрезидентът. Тя обясни, че с Румен
Радев неслучайно са избрали
17 октомври за откриване на
предизборната си кампания.
“Отбелязваме и Световния
ден за борба с бедността.

Нашата цел и задача е да работим за България, в която
няма корупция и бедност.
Това са двете причини да организираме този поход точно

от хижа “Алеко”, каза Йотова. Изкачването им до Черни
връх е посветено и на българската природа, защото не искат повече “бетонни хватки”.

СНИМКА БГНЕС

За поредна година хиляди столичани се включиха в инициативата “Капачки за бъдеще”.
ДУМА отново даде своя принос за добрата кауза. Заради противоепидемичните мерки
доброволците този път взимаха капачките още при появата на хората, дори направо
от автомобилите им. Нямаше кантари, а раздаваните грамоти бяха празни

СКРЪБНА ВЕСТ

Опасни шахти дебнат столичани

На 16 октомври ни напусна

ТОТЮ
БАКАЛОВ
(1927 г. - 2021 г.)
Тотю Бакалов е роден на 13 април
1927 г. в с. Малка Верея, Старозагорско.
През 1943 г. като гимназист става член
на РМС, от 1948 г. е член на Българската
комунистическа партия. До своята кончина продължава членството си в БСП. За
антифашистка дейност в началото на 1944
г. е осъден на 10 години затвор, откъдето
излиза на 9 септември 1944 г.
През 1952 г. завършва право в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Последователно е председател на Районния съд, заместник-председател
и председател на Окръжния съд в Стара Загора. Член е на Върховния съд на
Народна република България. От основаването на Съюза на юристите до 1989
г. е председател на неговото окръжно и член на неговото централно ръководство.
Дългогодишен председател на Областния и Общинския съвети на Българския антифашистки съюз в Стара Загора.
Публицист. Автор на повече от 350 статии на антифашистка тема и по
обществено-морални и правни въпроси в местния и централния печат. Постоянен абонат и автор на в. ДУМА. Перото му беше остро, страстно и умно.
Автор е на множество книги, сред които “Истината, само истината”, “Кървавият залез на утрото”, “Светкавици в мрака”, “Палачите на България”, “Народният съд - повеля на времето. Тържество на истината” , “Сблъсъци” и др.
Напусна ни един достолепен и достоен мъж, чието верую бяха комунистическата и социалистическата идея, антифашизмът и любовта към България. Баща, който остави верни и всеотдайни наследници и последователи.
ПОЧИВАЙ В МИР, ДРУГАРЮ БАКАЛОВ!
Управителен съвет на БАС
Общински съвет на БСП - Стара Загора
Областен и Общински съвети на БАС - Стара Загора

Опасността от лошо време
не уплаши хората и десетки
се присъединиха, а после пиха
чай с кандидат-президентската двойка.

Деси ВЕЛЕВА

Столичани масово се оплакват от
опасни шахти, показа проверка на
ДУМА. Сигналите им валят към Столичната община особено през последните
дни с постоянни валежи, когато придвижването бе още по-трудно.
Хората подават непрекъснато жалби заради необезопасени и пропаднали
шахти за кабели или запушени дъждоприемни отвори. Много от тях изпращат и снимки на контролните органи.
На някои места капаците са разместени
или изобщо липсват, а другаде цялата
конструкция е пропаднала, опасна е за
коли и пешеходци или се наводнява.
Само през последното денонощие столичани са съобщили за подобни случаи
на бул.”Княз Ал. Дондуков”, в Ловния
парк, ул. “Цар Симеон”, бул. “Цветан
Лазаров” и други. Някои от сигналите

са оплаквания заради наскоро взети
мерки по посочения проблем, който
обаче не се е оправил, а задълбочил заради некачествено свършената работа.
Огромни локви се образуват след
бавен и некачествен ремонт от миналата година на тротоари на ул. “Банат”. След като стояли разкопани месеци, се стигнало до пропадане на
платното в близост до бордюрите.
Затова сега при всеки по-обилен валеж се събират огромни локви.
Подобен проблем има и около метростанция “Мизия”. По тротоара не
може да се мине след валеж и хората
излизат на уличното платно. “Стичащите се води ще доведат до комрометиране на асфалтовата настилка и тротоарите, изградени сравнително скоро и
финансирани с обществени средства.
Има изграден уличен дъждоприемен
отток, но той е разположен от страната противоположна на течението на
водата”, пишат в сигнала си столичани.

България е втора по бедност в ЕС
България е втора по
бедност в Европейския
съюз, a пред страната
ни е само Румъния.
Това сочат последните
данни на Евростат.
Според тях България е
втората държава в ЕС с
най-голям дял от населението, изложен на
бедност и материални
лишения.
У нас 33,6% от хората попадат в категорията на застрашени от
бедност, докато в север-

ната ни съседка процентът е 35,8. На трето
място в класацията е
Гърция, а след това е
Испания. През 2020 г.
27,6 милиона европейци
са били в тежко материално и социално положение, а 27,1 милиона са
живели в домакинство с
ниска интензивност на
труда. Евростат допълва,
че един от всеки пет
души в ЕС е застрашен
от бедност.
Около 5,9 млн. души

или 1,3% от общото население на ЕС са живели в домакинства, изпитващи едновременно и
трите условия за бедност
- риск от бедност, тежко
материално и социално
лишение и домакинство
с много ниска интензивност на труда. Най-ниските дялове на хора, изложени на риск от бедност, са регистрирани в
Чехия, Словакия, Словения, Нидерландия и
Финландия.
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БСП очаква работещи
кабинет и парламент
„Червени”
управници обраха
наградите зa
кмет на годината
Градоначалниците на общините Перник, Троян, Созопол, Първомай и Чавдар
си тръгнаха с отличия от традиционния
конкурс “Кмет на годината”. В него чрез
гласуване жителите на сътветната община подреждат своите управници.
Кметът на Перник Станислав Владимиров спечели наградата “Кмет на
гражданите” за голяма община. Да
бъдеш кмет на гражданите е безспорно
голямо признание, което задължава,
заяви той. Владимиров благодари на
перничани за подкрепата. Знам, че любовта на народа е едно от най-мимолетните неща в политиката, но докато я
имам, ще я използвам за доброто на
Перник, написа в социалната мрежа
той. Миналата година Владимиров спечели приза “Кмет на годината”.
Кметът на Троян Донка Михайлова
получи признанието за “Зелена община”. “Тази награда е особена, защото я
получавам във време, в което темата за
зеления преход вълнува цяла Европа.
Въведохме уникална система за хранене с био зеленчуци и плодове, които
самата община произвежда в детските
градини. Въведохме и модел за употреба на отпадъците”, посочи Михайлова.
Кметът на Созопол Тихомир Янакиев спечели в категорията “Умен град” за
малка община. “Имаме свободен интернет на ключови точки в града, система,
чрез която се улеснява контролът на автомобилите през пропускателните пунктове, система за управление на паркоместата, “умно” осветление, дигитална
система за туристически услуги. Имаме
14 електронни услуги. Градът се развива в посока използване на технологии,
които да облекчават живота на хората и
да запълват свободното време на туристите по-приятно. Това е политика, която ще продължим. Наградата е стимул
да продължим да се развиваме в тази
посока”, подчерта Янакиев.
В категорията “Градска среда” наградата за средна община отиде в ръцете на кмета на Първомай Николай Митков. В категорията “Кмет на гражданите” за малка община беше отличен Григор Даулов, кмет на община Чавдар.

Не трябва да пропиляваме шанса да направим нещо
смислено след изборите, защото има опасност страната
да затъне в кризите, призова Кристиан Вигенин
Хората се интересуват ще има ли
работещи кабинет и парламент, които
да приемат бюджета за догодина и да
приведат страната през политическата,
икономическата и социалната криза,
смята водачът на листата на “БСП за
България” във Велико Търново Явор
Божанков. “Трябва всяка политическа
сила да заяви своите приоритети, да
каже в кой сектор какво ще направи.
БСП има своите решения и още в миналото НС предупредихме за идващите
проблеми”, подчерта той в тв участие.
За разлика от десните, които твърдят,
че на първо място трябва да е бизнесът,
БСП смята, че трябва да се защитят
първо хората. Божанков посочи, че
инфраструктурата е под всякаква критика и служебният кабинет е доказал,
че е строено без поръчки, без договори, пари са давани в аванс, а качеството е ужасяващо лошо. България е изостанала по отношение на железопътния
и сухопътния си транспорт, а “Дунав
мост 3” дори не е започнат. Според
Божанков е необходима промяна на
данъчната политика за енергоносители-

те, необходими са и законодателни мерки за борба с корупцията
Темата беше коментирана и от водача на листата на левицата в Шумен Иван
Иванов. Той припомни позицията на
БСП за прозрачен избор на главния прокурор. Иванов посочи последните доклади от ЕК, които акцентират върху
проблемите в съдебната система. Той
настоя чрез нова съдебна карта да се
намали тежестта на натоварените съдилища, левицата е и за закриването на
спецсъда и спецпрокуратурата.
Листата на “БСП за България” за
Ямбол беше представена пред местния
актив. Не съм изоставил Ямболския избирателен район, моят ангажимент е
тук, заяви водачът Кристиан Вигенин,
който води листата и в Пловдив-град.
Той изрази надежда в новото НС да
влязат поне двама души от Ямбол. Не
трябва да пропиляваме шанса да направим нещо смислено след тези избори,
защото има опасност страната да затъне
в кризите и тези, които толкова искахме
да си тръгнат от управлението, да се
върнат, отбеляза той и допълни, че тряб-

ва да се мисли повече за държавата,
отколкото за тяснопартийния интерес.
Среща с жители на Малко Търново и
Царево проведоха кандидатите за народни представители от “БСП за България”
Петър Кънев, Станимир Баев, Тодор
Байчев и Таня Иванова. Бяха обсъдени
проблеми с демографската криза и инфраструктурата. Хората се оплакаха от
лошото състояние на пътя Малко Търново-Царево, който въпреки че неотдавна е
бил частично рехабилитиран, все още е в
лошо състояние.
Изпълнителното бюро на БСП излезе с остра позиция срещу намеците
на Кирил Петков и Асен Василев, че
водели преговори с хора от БСП за
бъдещо управение на страната. “Не
водим преговори с “Продължаваме
промяната”. Държим на прозрачността
в политиката и години наред се борим
срещу задкулисието. Отворени сме за
диалог, но след изборите и по правила,
принципно и публично”, заяви ръководството на БСП. Кирил Петков призна
вчера, че разговори са водени с определени лица, но това не било официално.

АБВ и БСП за пореден път увериха, че консолидацията в ляво е факт. По програма общите
идеи между двете партии са повече от тези, по които се отличават, увери Атанас Зафиров
на среща с Румен Петков и водача на хасковската листа Владимир Маринов. Той подчерта,
че БСП ще продължи консолидацията в ляво. Продължават разговорите на БСП по
предложенията на БСП за първите 100 дни на следващото НС и законодателните й идеи

Младежите в БСП: Имаме какво да покажем Обмислят затягане на мерките
Ние имаме какво да кажем и да покажем,
заявява Националният съвет на Младежкото
обединение в БСП, който проведе редовното
си заседание в почивните дни. Младите социалисти комбинираха присъствено и онлайн
присъствие заради епидемичната обстановка, а
символичен домакин бе Градския съвет на БСП
в София. Приветствие към тях отправи и лидера на левицата в столицата Калоян Паргов.
Председателят на Националния предизборен младежки щаб Габриел Вълков отчете свършеното до момента, Петко Димитров пък анализира политическата обстановка, а Мина Кутева разказа за проведените
през годината младежки обучения. Евродепутатът Цветелина Пенкова докладва за
плануваните европейски инциаитиви в предстоящата предизборна кампания. “Предста-

вители на МО днес са евродепутати, кметове,
общински съветници, членове на националния
съвет, членове на изпълнителното бюро, активни граждани и общественици. Няма предизборна кампания, в която младежите да не
са основна движеща сила”, заявяват те.
Според тях съветите по икономика, социални политики, по побразование, здравеопазване и култура към НС на МО са се превърнали в инкубатор на идеи и политики, но поголямата част предложенията им са останали
само в архивите и не са взети в програмата на
БСП. В МО отбелязват, че нито един от водачите на листи не е младеж.
Няма да предадем своята партия и в предстоящата кампания, както и във всички предишни, ще работим усърдно за победата на
БСП, уверяват малдите социалисти.

Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести
Ива Христова ще предложи затягане на мерките в борбата с пандемията
от коронавирус на днешното заседание на експертния съвет към здравното министерство. Тя заяви, че искането й е подкрепено от вирусолози
и имунолози, които също ще вземат участие на заседанието. Като основен проблем Христова посочи събирането на много хора на едно място,
както и неспазването на настоящите мерки. Според нея контролът трябва да се засили. Тя подкрепя и предложенията на доц. Ангел Кунчев
достъпът до редица дейности и обекти с обществено предназначение да
става чрез представяне на сертификат за ваксиниране, за преболедуване
или за изследване с бърз антигенен тест или с PCR.
Решенията за начина, по който училищата и детските градини ще
работят по време на ограничения, свързани с пандемията, трябва да
се вземат на общинско, а не на областно ниво, смята министърът на
образованието проф. Николай Денков. Това се налагало, тъй като в
някои общини няма отсъстващи ученици, а в други те достигали до
30% от всички и решенията за дистанционно обучение трябвало да
са съобразени с това.
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Прогнозират 9 на сто ръст
на фалитите у нас догодина
Новият бизнес, избуял в пандемията, може да се окаже неустойчив
Увеличение на фалитите с
9% в България и с 15% в световен мащаб за 2022 г. прогнозира компания “Euler
Hermes”, специализирана в застраховането на търговски
кредити. Според нейния анализ ръстът ще дойде след досегашното изкуствено задържане на нивата на фалитите чрез
фискалните мерки за насърчаване на бизнеса и запазване на
работните места, които държавите предприеха заради КОВИД-пандемията.
Според анализаторите
именно драстичната намеса на
държавно равнище е предотвратила всяка втора несъстоятелност в Западна Европа и
всяка трета в САЩ през миналата година. Затова през
2020 г. се отчита спад на фалитите в световен мащаб с
12%, а прогнозата на “Euler
Hermes” за 2021 г. също е за
намаление с 6%.
В България обаче тенденцията е противоположна докладът на застрахователя

индикира 4% ръст на несъстоятелностите за 2020 г. и прогнозен ръст от 5% за 2021 г.
Възходящ тренд се отчита
вече и в други държави в Централна и Източна Европа, както и в развиващите се икономики по света, където възможностите за подкрепа от държавата са по-ограничени.
“За първите три тримесечия на 2021 г. спрямо същия
период на миналата година
вече отчитаме ръст на несъстоятелностите у нас с 3%.
Това е доста по-ниско от
очакванията ни преди година
именно заради мерките в подкрепа на бизнеса, които бяха
предприети в условията на
пандемия, както и заради побързото възстановяване на
глобалната икономика. Освен
това припомняме, че в България процедурата по обявяване на несъстоятелност е много тежка и бавна, което традиционно “омекотява” статистиката спрямо реалната ситуация”, обяснява Камелия

Попова, управител на “Euler
Hermes” за България. “В момента е трудно да се правят

прогнози доколко ще се ускори тази тенденция, защото тя
зависи до голяма степен от

това докога и какви мерки в
подкрепа на бизнеса и икономиката ще продължи да прилага българската държава.
При всяко положение обаче
увеличение ще има и компаниите трябва да са внимателни в преценката на риска при
сделките със своите партньори тук и в чужбина”, твърди
Попова.
Според анализаторите на
“Euler Hermes” липсата на регистрирани фалити обаче не
бива да обърква оценката на
риска при избор на търговски
партньори, защото извънредните мерки превръщат изкуствено и временно в “зомби”
компании, които са били уязвими и нездрави още от времето преди кризата. Експертите също обръщат специално внимание на бума на нови
бизнеси, които са пряко
свързани с пандемичната обстановка, каквито са например фирми за доставки до
дома, транспорт и складиране, чиито бизнес модел може
да се окаже и не толкова устойчив в бъдеще.

ВиК холдингът се уплаши от „удавяне”
Държавният “Български ВиК холдинг”
разпространи официално съобщение, озаглавено “Жегата с цената на тока е на път
да удави ВиК сектора”. Според него компаниите са в шок от новите фактури за
електроенергия, които получават - сметките са двойни и тройни в сравнение със
същите месеци на по-миналата и миналата година. И тъй като продават услугите

си по регулирани тарифи, няма да имат
достатъчно приходи, за да си покриват
рязко скочилите разходи.
“Заради жегата с цената на енергоносителите кризата в промишлеността
се задълбочава. ВиК дружествата са
енергоинтензивни, ползват електроенергия за помпените станции за питейна вода, за компресорните помпе-

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
Полк. о.з. НИКОЛА КОЛЕВ
на 90 години
Може и на него самия да не му се
вярва, но Господ бди над добрите хора.
Особено когато в лика на Бог са съпругата на полк. Колев Боянка и всички близки нему люде.
Роден е на 18 октомври 1931 г. в с.
Дебелцово, Севлиевско, – днес под водите на язовир „Ал. Стамболийски“. Съдбата му отрежда най-мъжкото място за изява – Българската народна армия.
През 1951 г. полк. Колев завършва
НВПУ „Йосиф Сталин“. Сетне попада в
Генералния щаб. Работи заедно с ген.полк. Христо Добрев, ген.-полк. Велко Палин...
Завършва задочно „История“ в СУ „Климент Охридски“ и
написва най-хубавата книга за цар Симеон, по признанието на
научния му ръководител проф. Петров. А родното си село,
училището, хората, полк. Колев възпява в прекрасната си книга
„Завръщане“.
За него чудесно пасва признанието на полк. Евстати Бурнаски: „Аз съм само малък приток от лявата страна на голямата река България“.
На многая лета и наздраве, др. полк. Колев!
От семейството, близките, приятелите,
колегите, войниците, с които е служил,
и Димитър Копривленски

ни станции, за пречиствателните станции за питейна и отпадъчна вода и др.
Всичко това е необходимо, за да може
гражданите да имат течаща вода в домовете си. Цифрите са красноречиви
как рекордно скъпият ток през последните месеци се отразява на сметките,
които ВиК операторите трябва да платят на ЕРП-тата и другите доставчици

на електроенергия”, обясняват от холдинга. Патовата ситуация предполага,
че от 2022 г. цените на водата ще се
увеличат драстично. ВиК операторите
отдавна твърдят, че за да правят инвестиции в обновяване и разширяване на
мрежата, КЕВР трябва да им разреши
значително поскъпване.
Коментар на стр.8

Обсъждат мерки срещу скъпите
енергоносители
Президентът Румен
Радев ще бъде домакин
днес на кръгла маса на
тема “Мерки за решаване на проблема с високата цена на електроенергията и природния газ.
Подготовка на позиция
на България пред ЕС.”
Участие в дискусията ще
вземат вицепрезидентът
Илияна Йотова, премиерът Стефан Янев, министри от служебното правителство, ръководители
на енергийни дружества,
председателят на КЕВР,
представители на синдикатите и бизнеса, кметове на общини, съобщиха
от прессекретариата на
държавния глава.
Преди дни Румен Радев заяви, че в последните години при взимането
на решения в енергетиката проличавали задкулисни интереси. На инициираната от него работна
среща с енергийни екс-

перти той каза, че повече
от десетилетие България
не е работила за изграждането на нови базови
енергийни мощности и
системно е било отлагано решаването на редица
сериозни проблеми. Според Радев в последните
години “миксът” при взимане на решения в енергетиката е бил нарушен
драстично в полза на политиката за сметка на експертността, като в този
дисбаланс особено влияние са имали задкулисни
интереси.
Междувременно раздор сред работодателските организации предизвика срещата на председателя на Конфедерацията
на работодателите и индустриалците в България
(КРИБ) Кирил Домусчиев и представители на
Българската федерация
на
индустриалните
енергийни консуматори

(БФИЕК) с премиера
Стефан Янев, на която
бизнесът поиска да купува директно ток от АЕЦ
“Козлодуй” и НЕК като
мярка срещу високите
цени на електроенергията. След разговора Домусчиев обеща да не протестират, докато следващата седмица кабинетът
обсъжда това предложение, и каза, че ще призове
за същото и останалите
организации. Това остави
впечатление, че се отменя насроченият за 19
октомври протест срещу скъпия ток. Ден покъсно Асоциацията на
индустриалния капитал
в България (АИКБ) обяви, че протест пред Министерския съвет в уречения вече ден ще има.
Организацията определи като недопустими
предприетите от КРИБ
и БФИЕК “сепаративни
преговори”.

www.duma.bg
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Държавата е била възложител
на незаконното строителство
Фирмите строят под прикритие
и накрая гаранцията остава
в държавата, а те си вземат
парите, заяви зам.-министър
Шишков
“Държавата е възложител
на незаконното строителство.
Искаме законът да излезе над
властта. Властта е била силно
смазала закона, той е този, който дава или не дава, а не властта. Те искат пари от властта,
при положение че ние нямаме
законовите механизми да ги
дадем. Ако продължава властта да е над закона, е много
страшно”. Това заяви пред
БНР зам.-министърът на регионалното развитие арх. Иван
Шишков. Той беше категоричен, че без санкции на Народно събрание не могат да се
дават средства.
“Пътностроителните фирми
са поискали да гарантираме едни
пари сега и едни пари до края
на март. Това, което министър
Виолета Комитова е направила
и което е говорено в Министер-

ския съвет, е за бюджета за 2022
г. да се даде предложение да
бъдат заложени за тези текущи
ремонти 1,4 млрд. лв. Искаме да
сложим ред в тази история, да
се прекрати практиката с плащане в края на годината. Образно казано - те строят, а после се
прави бюджетът. Кое е първото
- първо се планира и се прави
бюджет, а какво се прави - те
строят и накрая “а, трябват ни
толкова пари” и те се наместват
в бюджета. Фирмите строят под
прикритие и накрая гаранцията
остава в държавата, а те си вземат парите. Не смятам, че това
е нормално”, коментира Шишков.
Заместник-министърът
подчерта, че никой не иска да
води война с пътностроителните фирми, но трябва ясно да
бъде казано кое как е направе-

СНИМКА БГНЕС

Арх. Иван Шишков
но и по кой начин фирмите
могат да си вземат парите.
Шишков обясни, че раздадените авансови средства са раздадени за част от лотовете на
“Хемус”. “За съжаление те са
раздадени за бъдещо строителство, за част от което няма
дори и планове. Естествено е
да сме притеснени какво ще
стане с тези пари, защото е
много смущаващ начинът, по
който са раздадени”, коменти-

ра Шишков. По думите му има
категорична вина на предишното управление на страната.
Шишков изказа недоумение
защо протестите са пред
МРРБ, а не пред партийната
централа на ГЕРБ. Той очаква
да се постигне договореност с
пътностроителните фирми, защото ръководителите им са
бивши шефове на АПИ и добре разбират ситуацията.
Пред БНР шефът на бран-

шовата камара инж. Стефан
Чайков заяви, че няма проблем
да проведат протести и пред
новото Народно събрание, така
че да получат удовлетворение
на икономическите си искания.
Ако се наложи, ще окажем натиск на парламента, за да бъдат
взети бързо решения, каза той.
Чайков обяви, че авансите не
са изхарчени. Според думите
му по вече работени обекти са
върнати близо 120 млн. лв. от
тези аванси. Той обясни, че отпуснатите авансови средства са
по договори с “Автомагистрали” ЕАД за ново строителство,
а сумите, които пътните строители претендират, са по договори с АПИ за текущ ремонт и
поддържане. Няма как да се
смесват възложителите, подчерта Чайков.
Стефан Чайков изрази очакване да стигнат до споразумение с правителството, защо
неразбирателството би довело
до социални проблеми. Има
готовност в пътностроителните фирми да се освободят между 60 000 и 100 000 души, които да отидат в социалната
система, каза той.

АПИ търси нови фирми
за зимно почистване на пътищата

Очакват 2 лeвa
за килограм бял хляб

Въпреки първоначалното уверение, че
зимната поддръжка на пътищата ще се
извършва от фирмите, с които вече има
сключени договори, Агенция “Пътна инфраструктура” пусна седем бързи обществени поръчки за избор на нови изпълнители. Те са пуснати в условията на спешност по член 74, ал. 4 от ЗОП, тъй като
ведомството е притиснато от влошаващата се метеорологична обстановка и падналия сняг по места.
Обществените поръчки са публикувани в деня, в който трябваше да стане ясно
по какъв начин пътните фирми, които
протестираха пред регионалното министерство и блокираха центъра на София,
ще получат парите си за зимното
поддържане, както и какво ще се случи с
претенцията на бранша за неизплатените
900 млн. лв. за извършени дейности.
Прогнозната стойност на 7-те обществени поръчки (по една за всеки от 6-те
региона в страната, както и една за магистралите) е за 81 846 480 лв. без ДДС.
Срокът за подаване на офертите е до 27
октомври, а предложенията ще бъдат отворени на 29 октомври. Не е задължително кандидатстващите фирми да са вписани в регистъра на строителната камара.

“Инфлацията до края
на годината ще стане 3
пъти по-голяма от миналата година. Цената на олиото вече мина 50% увеличение. Нашите очаквания
са цената за килограм бял
хляб да достигне 2 лв. до
края на годината”. Това
заяви пред Нова нюз президентът на КНСБ Пламен
Димитров. По думите му
цената на газа е скочила
пет пъти, а тази на електроенергия - над четири
пъти. Намаляването на
ДДС на основни храни
трябва да стане национална кауза в името на българските потребители, заяви
председател на УС на Националния браншови съюз
на хлебарите и сладкарите
Мариана Кукушева. Ако
не се случи това, Кукушева прогнозира на първо
време голямо поскъпване
на хляба, а и на други основни храни, фалити на

Те обаче трябва да са извършвали зимно
почистване през последните 5 г., както и
да разполагат с техника. Срокът на всеки
от договорите по поръчките е до 30 април
2022 г., т.е. АПИ търси фирми само за
тази зима.
В мотивите за пускане на новите обществени поръчки АПИ посочва, че текущите договори на пътните фирми многократно са надхвърлили прогнозната си
стойност. Нещо повече, договорите следва да бъдат прекратени. Браншовата камара “Пътища” поддържаше тезата, че договорите не трябва да бъдат прекратявани и
че ще съди държавата заради неизплатените пари. АПИ е подала сигнал до главния прокурор Иван Гешев заради надскочените договори с фирмите.

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

малки производители. Потребителите няма да могат
да си купят основни храни, безработица, увеличение на междуфирмената
задлъжнялост, изреди тя.
От този процес няма да
има измъкване поне 7-8 г.,
каза Кукушева. Тя подчерта, че не приемат само
обещания на думи, а се
надяват на сериозен подход. Намаляването на
ДДС-ставката на 9% ще
позволи задържане на цените за дълъг период от
време, прогнозира тя.

Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
Владимир Иванов очаква
понижаване на цената на
олиото, защото реколтата
в световен мащаб е много
добра. “Има донякъде и
спекула с цената на олиото в този момент, която е
на световно равнище, не
само в България. Тя води
до задържане нивата на
цената на олиото, но рано
или късно ще се установят
балансите и ще видим тенденция на намаляване.

Кръчмите искат държавата да плаща тестовете на клиентите им
След като си издействаха да
работят на 100% при спазване
на определeни антиКОВИД
изисквания, ресторантьорите
вече разгръщат офанзивата си
по всички фронтове. Конфедерацията на българския туристически бизнес настоя “в спешен порядък да се осигурят

безплатни тестове за населението, както и всички евентуални
ограничителни мерки да важат
на първо място за държавната
администрация”. Организацията, в която водещи са двете
асоциации на ресторантите и
на нощните заведения, обяви
още, че “при наличието на всич-

ки видове ваксини и тяхната
достъпност ограничение при
работата на бизнеса не бива да
се налага, а всеки гражданин
следва да бъде отговорен за
собственото си здраве и това
на хората, с които контактува”.
При изискване за здравен
сертификат за посещение на

обществени места е абсолютно
задължително държавата да осигури безплатни бързи тестове,
заявяват от конфедерацията.
Зеленият сертификат е подобре от локдаун, това ще спаси
съответните заведения от фалит
и ще стимулира другите да се
ваксинират, коментира пред

БНТ проф. Ива Христова, директор на Националния център
по заразни и паразитни болести. Тя поясни, че зелени сертификати ще стимулират хората
да се ваксинират, за да могат да
посещават заведенията, а това
нещо пък ще създаде безопасност на хората, които са вътре.
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Скопие отговори за
поруганото гробище
Паметникът край Кавадарци не
попада под защитен режим и не е
част от културно наследство.
Това се казва в съобщение на
Външното министерство на Северна Македония. Пояснява се, че
той се намира в добро състояние,
без поражения по него. Наоколо
няма гробища и няма данни да е
имало такива там. Изявлението е
по повод на сигнал за поругано
българско военно гробище в западната ни съседка заради строителството на магистрала близо до
град Кавадарци.

50 полицаи бяха
ранени в Берлин

СНИМКИ БГНЕС

Жители на австралийския мегаполис Сидни напълниха заведенията и други обществени места,
след като властите разхлабиха КОВИД-ограниченията. Това пък се случи, защото страната
постигна пълно ваксиниране на 80 процента от населението си

Лидерът на ХДС обяви
минаване в опозиция
Социалдемократите и партньорите им
започват преговори за управляваща коалиция
Лидерът на Християндемократичния съюз (ХДС)
Армин Лашет обяви, че партията минава в опозиция.
“Намираме се в момент,
какъвто мнозинството в тази
зала все още не е преживяло,
а именно опозицията. Партията може бързо да се
възстанови от тежкото поражение, ако се адаптира правилно”, заяви Лашет пред
младежката организация на
партията в Мюнстер. В речта си Лашет пое цялата отговорност за неуспешните резултати на ХДС на изборите
за Бундестага. “Нищо не
трябва да се премълчава. Аз
съм отговорен като лидер и
кандидат за канцлер”, цити-

ра го “Шпигел”. Той посъветва младите християндемократи да се придържат към
средния път и умереността.
ДУМА припомня, че Лашет наследи на лидерския
партиен пост Ангела Меркел, която управлява страната 16 години.
На изборите на 26 септември ХДС получи 24,1%
от гласовете, което е найлошият резултат в историята й. Тя се класира на второ
място след Германската социалдемократическа партия,
начело с Олаф Шолц.
Впрочем, призивът на
Лашет за позициониране на
ХДС като опозиция дойде
след успешните преговори

между социалдемократите,
зелените и свободните демократи за сформиране на управляваща коалиция, която в
страната наричат “светофар”
заради цветовете на трите
партии.
ГСДП и СвДП и “Съюз
90/Зелените” публикуваха
в края на седмицата документ, в който обявиха, че
преминават от проучвателни към коалиционни преговори. Това е поредната
стъпка към създаването на
ново правителство, което
може да бъде оглавено от
Олаф Шолц, лидерът на
ГСДП, спечелила парламентарните избори на 26 септември, а също финансов

министър във все още действащото федерално правителство на Ангела Меркел.
Преминаването към коалиционни преговори по същество означава, че трите партии са премахнали основните различия и ще образуват кабинет. На федерално
ниво подобен съюз никога
не е управлявал. “Това е
много добър резултат, който дава ясно да се разбере,
че в Германия може да бъде
сформирано правителство”,
заяви Шолц.
Според последните проучвания мнозинството германци смятат този вариант на коалицията за най-оптимален,
съобщи “Евронюз”.

Макрон се
извини на Алжир

Убиецът на Острова бил в
антиджихадистки проект

Френският президент Еманюел Макрон определи като “непростимо престъпление” кървавата репресия на парижката полиция срещу протестиращите алжирци на 17 октомври 1961 г.,
съобщиха медиите. Тогава по заповед на началника на полицията
Морис Папон, е атакувана демонстрация на 25 000 алжирци,
подкрепящи Националния фронт за освобождение. Около 12 000
алжирци са били арестувани, а много други, ранени или убити.
Труповете били хвърлени в река Сена. Точният брой на жертвите е неизвестен. Предполага се, че са над 200.
“Макрон призна фактите: престъпленията, извършени тази
нощ под ръководството на Морис Папон, са непростими за
Републиката”, се казва още в изявлението. Също така той е
присъствал на церемония в чест на годишнината на моста в
Безонс, откъдето някои алжирци са започнали похода си. Той е
първият лидер, който разговаря на място с близки на жертвите.
През 2012 г. президентът Франсоа Оланд определи събитията като “кървава репресия”. До тогава събитието беше отричано или премълчавано от властите.

25-годишният убиец на британския депутат Дейвид Еймс
е преминавал програма срещу ислямистко радикализиране,
съобщи “Дейли мейл”. Не е ясно причината властите да го
включат в нея. Али Харби Али е от сомалийски произход.
Баща му е бил високопоставен правителствен служител в
Сомалия през 90-те години, но заради гражданската война
там е емигрирал във Великобритания.
Би Би Си разкри, че нападателят е задържан по силата
на приетия през 2000 г. закон за борба с тероризма. На 22
октомври ще бъде изправен пред съдия. Според Скотланд
ярд нападението е терористичен акт. Али Харби Али хладнокръвно е изчакал удобен момент, за да намушка 17 пъти
сър Дейвид Еймс. Намерени са ислямистки материали в
телефона му.
След случилото ще се въведат извънредни мерки за защита на депутатите, обяви вътрешната министърка Прити
Патъл. Все още не е ясно какви ще бъдат.

Най-малко 46 полицаи бяха
ранени по време на операция за
изгонване на леви активисти от
незаконно окупиран изоставен
апартамент в центъра на Берлин,
предаде ТАСС. Временно са арестувани 76 души. Над 5000 участваха
в протест срещу изгонването.

Криминални
изстъпления в САЩ
Най-малко 3 души бяха ранени
при стрелба по време на домашно
парти в Уитиър, щата Калифорния. След сбиване, неизвестно
лице извадило пистолет и стреляло в тълпа от хора, стоящи
близо до къщата, където се е
състояло събитието. Пострадалите са на възраст между 15 и
19 години, състоянието им е
критично. При друга стрелба, но
в град Хюстън, щата Тексас,
загина един полицай, а други двама бяха ранени при опит да предотвратят обир на улицата.

Иран и Пакистан
ще правят общи
военноморски учения
Иран и Пакистан се договориха да проведат съвместни военноморски учения в бъдеще. Това
заяви началникът на Генералния
щаб на иранските въоръжени
сили ген. Мохамад Багери. Той
съобщи още, че пакистанският
флот ще присъства на съвместните учения на китайския, руския и иранския флот, които са
насрочени за края на 2021 г. и
началото на 2022 г.

Етническа сръбкиня пуска
бюлетината си в северния град
Косовска Митровица, обитаван
както от сърби, така и от
етнически албанци. По тази
причина градът често е бил арена
на сблъсъци между двете
общности. На 17 октомври
в Косово се проведоха избори
за местни органи на властта
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Европа регистрира мигрантски
скок по Балканския маршрут
Полша изхвърля бежанци в Беларус
Европейската агенция за
убежище (EASO) регистрира
значително увеличение на броя
на търсещите убежище в ЕС.
Това се забелязва “предимно по
Балканския маршрут”, включващ България, както и Словения, Хърватия, съобщи изпълнителната директорка на
агенцията Нина Грегъри. И
допълни, че през август държавите-членки са регистрирали
около 56 000 молби, което е с
40% повече, отколкото през
август 2020 г. “Относно данните за молбите за убежище в
Европа почти сме достигнали
нивото отпреди коронавируса”,
каза тя.
Афганистанските граждани
са подали около 10 000 заявления през август, което е рекорд.
Молбите са предимно от евакуирани от Кабул и от тези,
които вече са в Европа.
Грегъри заяви, че трябва да
се следи отблизо ситуацията в
съседните на Афганистан
държави, където понастоящем
пребивават стотици хиляди
афганистанци, които впоследствие могат да пътуват до ЕС.

“Трябва да се подготвим за
трудна ситуация с миграционния поток от Афганистан към
Европа”, предупреди тя. И подчерта, че “една от горещите
точки на миграция е регионът
около Беларус, най-вече Латвия
и Литва”.
Междувременно Минск
обвини Полша, че изхвърля
мигранти на границата. “Беларуската гранична охрана
откри група бежанци на границата. Следи до оградата от
полска страна пряко показват,
че групата мигранти е изтласкана със сила”, се казва в
изявление на министерството
на отбраната в канала му в
Телеграм. Намерен е мъж в
тежко състояние и в безсъзнание. Настанен е в болница. Самите мигранти са признали пред разследващите органи, че “полските сили за сигурност са ги докарали и принудително са ги избутали
през оградата, монтирана от
полската страна, въпреки
факта, че единият от тях
практически е бил без дрехи.
Вследствие на ниските тем-

Китай изумил САЩ
с хиперзвукова ракета
Китай постигна значителен напредък в областта на космическите оръжия през август, когато
тайно е тествал усъвършенствана хиперзвукова
ракета с възможност за ядрен заряд, съобщи британският в. “Файненшъл Таймс”. Новата ракета е
изненадала САЩ, като източник заяви пред вестника, че хиперзвуковите възможности на Китай
са “много по-напреднали, отколкото американските официални служители осъзнават”. Източници на вестника твърдят, че ракетата не е успяла да достигне предвидената цел, но тестът е
показал, че Китай е постигнал “изумителен напредък в разработването на хиперзвукови оръжия” и е много по-напреднал, отколкото американците са смятали. “Нямаме представа как са го
направили”, каза пред вестника източник, запознат с разузнаването.

Русия осъжда
съюзник на иранския си
партньор
Русия категорично осъжда атаките на йеменското шиитско движение “Ансар Аллах” (хуси)
срещу Саудитска Арабия, заяви високопоставеният руски депутат Леонид Слуцки, председател
на комисията по международни отношения на
Държавната дума, цитиран от ТАСС. “Тези атаки
са грубо нарушение на международното право и
представляват заплаха за сигурността не само на
кралството, но и на регионалната стабилност като
цяло”, подчерта той.
На 9 октомври безпилотници на “Ансар Аллах” (хуси) нападнаха международното летище
“Крал Абдула” в саудитския град Джизан, ранявайки 10 души. ДУМА припомня, че в йеменския
конфликт движението “Ансар Аллах” е подкрепяно от също шиитския Иран, който е партньор на
Русия в Близкия изток.

СНИМКА БГНЕС

Принадлежащите на Испания Канарски острови в Атлантическия океан
приеха поредната група мигранти от Африка (60 души). Архипелагът е на
100 км от африканския бряг и по тази причина стана предпочитан маршрут
за мигрантите от Черния континент
ператури, дъждовете и дългото време на границата, мъжът
е изпаднал в състояние, което е изисквало незабавна лекарска помощ”, допълват властите.
Припомняме, че Литва,
Латвия и Полша съобщиха за
увеличаване на броя на
задържаните нелегални мигранти на границата с Беларус,

обвинявайки Минск в създаване на миграционна криза.
Президентът Александър Лукашенко категорично заяви, че
няма да ограничава потока от
нелегални мигранти към страните от ЕС, тъй като заради
санкциите на Запада “няма
нито пари, нито енергия”.
Междувременно най-малко
8 мигранти загинаха, а 17 се

водят за изчезнали при корабокрушение до бреговете на южния испански град Кадис, намиращ се близо до Мароко. Според оцелелите, общият брой на
пътуващите бил 28, но не се
знае нищо за националността
им или за мястото, откъдето са
тръгнали. Други 43 бежанци се
удавиха след корабокрушение
край Тунис.

ОБЯВА

—ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 31, ‡Î. 2 ÓÚ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ë Â‰‡ Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ
Ì‡ Ú˙„Ó‚Â Ë ÍÓÌÍÛÒË Ë ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ «‡ÔÓ‚Â‰ π —Œ¿21-–ƒ98-40/03.09.2021 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ Ë «‡ÔÓ‚Â‰
π –—–21-–ƒ98-40/14.10.2021 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î,
Œ ¡ ﬂ ¬ ﬂ ¬ ¿:

”‰˙ÎÊ‡‚‡ Ò 15 (ÔÂÚÌ‡‰ÂÒÂÚ) Í‡ÎÂÌ‰‡ÌË ‰ÌË, Ò˜ËÚ‡ÌÓ ÓÚ
18.10.2021 „. ‰Ó 02.11.2021 „., ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇÚ ‚ ÛÚ‚˙‰ÂÌ‡Ú‡
ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ π –—–21-¬ 66-1052/10.09.2021 „.
Í‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚË Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ Ò
ÔÂ‰ÏÂÚ - ŒÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ì‡ ÎÂÍ‡ÒÍË Í‡·ËÌÂÚË - ˜‡ÒÚÌ‡
Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Ë ÒÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ —Œ
- ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Á‡ ÒÓÍ ÓÚ 5 (ÔÂÚ) „Ó‰ËÌË.
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ó·ÂÍÚËÚÂ, ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡:
ÕÂÊËÎË˘ÌË ËÏÓÚË, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ,
Ì‡ıÓ‰ˇ˘Ë ÒÂ Ì‡ Ô˙‚Ë ÂÚ‡Ê ‚ ÓÒÂÏÂÚ‡ÊÌ‡ Ò„‡‰‡ Ò
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ Á‰‡‚ÌÓ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ
68134.513.6.1 (¯ÂÒÚ ÓÒÂÏ Â‰ÌÓ ÚË ˜ÂÚËË ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ
Â‰ÌÓ ÚË ÚÓ˜Í‡ ¯ÂÒÚ ÚÓ˜Í‡ Â‰ÌÓ), ˆˇÎ‡Ú‡ Ò ÔÎÓ˘ 2845,00
(‰‚Â ıËÎˇ‰Ë ÓÒÂÏÒÚÓÚËÌ ˜ÂÚËË‰ÂÒÂÚ Ë ÔÂÚ) Í‚. Ï,
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡ ‚ ÔÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.513.6
(¯ÂÒÚ ÓÒÂÏ Â‰ÌÓ ÚË ˜ÂÚËË ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ Â‰ÌÓ ÚË ÚÓ˜Í‡
¯ÂÒÚ), ÔÓ Í‡‰‡ÒÚ‡ÎÌ‡Ú‡ Í‡Ú‡ Ë Í‡‰‡ÒÚ‡ÎÌËÚÂ Â„ËÒÚË,
Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡
ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚ ”œ» I - Á‡
ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡, Í‚. 10, ÔÓ ÔÎ‡Ì‡ Á‡ Â„ÛÎ‡ˆËˇ Ë Á‡ÒÚÓˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ Ï. ì√√÷ «ÓÌ‡ ¡-17î, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-50-09204/08.04.1987 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ „. —ÓÙËˇ, ‡ÍÚÛ‚‡Ì
Ò ¿◊Œ— π 1714/15.03.2016 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ
,,—Â‰ËÍ‡ì, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ,, Ìˇ„ËÌˇ
Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡ì π 191, ‡ ËÏÂÌÌÓ:
Œ·ÂÍÚ π 1 - Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘
Í‡·ËÌÂÚ π 111, Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 18,32 Í‚.Ï, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡
ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 176.00 Î‚. (ÒÚÓ ÒÂ‰ÂÏ‰ÂÒÂÚ Ë ¯ÂÒÚ
ÎÂ‚‡) ·ÂÁ ƒƒ— - 9,61 Î‚./Í‚.Ï ·ÂÁ ƒƒ—, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ
ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò
—ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË
Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: Á‡ ÎÂÍ‡ÒÍË Í‡·ËÌÂÚ
Á‡ Ó·˘ÓÔ‡ÍÚËÍÛ‚‡˘ ÎÂÍ‡;
Œ·ÂÍÚ π 2 - Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘
Í‡·ËÌÂÚ π 118, Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 18,32 Í‚.Ï, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡
ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 176.00 Î‚. (ÒÚÓ ÒÂ‰ÂÏ‰ÂÒÂÚ Ë ¯ÂÒÚ
ÎÂ‚‡) ·ÂÁ ƒƒ— - 9,61 Î‚./Í‚.Ï ·ÂÁ ƒƒ—, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ
ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò
—ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË
Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: Á‡ ÎÂÍ‡ÒÍË Í‡·ËÌÂÚ

Á‡ Ó·˘ÓÔ‡ÍÚËÍÛ‚‡˘ ÎÂÍ‡ Ë/ËÎË ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌ‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡;
Œ·ÂÍÚ π 3 - Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓ Ò‚˙Á‡ÌË
ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË Ó·ÂÍÚË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ë Í‡·ËÌÂÚ π 119¿, π
119¡, π 119¬ Ë π 119√, Ò Ó·˘‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ 93.00 Í‚.Ï, Ò
Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 894.00 Î‚.
(ÓÒÂÏÒÚÓÚËÌ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ˜ÂÚËË ÎÂ‚‡) ·ÂÁ ƒƒ— - 9,61
Î‚./Í‚.Ï ·ÂÁ ƒƒ—, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ,
ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ
Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: Á‡ ÎÂÍ‡ÒÍË Í‡·ËÌÂÚ
Á‡ Ó·˘ÓÔ‡ÍÚËÍÛ‚‡˘ ÎÂÍ‡ Ë/ËÎË ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌ‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡;
√‡‡ÌˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ: 100.00 (ÒÚÓ) Î‚., ‚ÌÂÒÂÌË ÔÓ
ÒÏÂÚÍ‡
Ì‡
—Œ
‡ÈÓÌ
ì—Â‰ËÍ‡î:
BG49SŒMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡
·‡ÌÍ‡, ‘÷ ìÃ‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î, ‚ ÒÓÍ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ
Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ.
÷ÂÌ‡ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ: 60.00
(¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ) Î‚. Ò ƒƒ—. —ÛÏ‡Ú‡ ÒÂ Á‡ÔÎ‡˘‡ Ì‡ Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡
—Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î - „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ
ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ. 2, ÒÚ. 214, ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 09:00
˜. ‰Ó 17:00 ˜. ËÎË ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚ Ô˙Ú ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡ ÒÏÂÚÍ‡:
IBAN: BG58SŒMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF,
Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ ìÃ‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î. ÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡ÈÓÌ
ì—Â‰ËÍ‡î, ÂÚ. 2, ÒÚ. 225.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ: ‰Ó 17.00 ˜. Ì‡ 02.11.2021 „.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ: 17.30 ˜. Ì‡
02.11.2021 „. ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ —Œ ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î ÂÚ. 2, ÒÚ. 225.
ƒ‡Ú‡, ÏˇÒÚÓ Ë ˜‡Ò Ì‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡:
03.11.2021 „. ÓÚ 11.00 ˜‡Ò‡ ‚ Á‡ÒÂ‰‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Á‡Î‡ Ì‡ —Œ
- ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88,
ÂÚ‡Ê. 4.
¿‰ÂÒ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡: —Œ - ‡ÈÓÌ
ì—Â‰ËÍ‡î, „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88,
ÚÂÎ. 02/931 51 18, 02/921 80 41, ÎËˆÂ Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ: ‡ÒËÏË
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚.

ДАТАТА

8

ОБЩЕСТВО

Започнете „Белене”
Георги ГЕОРГИЕВ

Петъчното изявление на зам.-председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс, че Брюксел ще
подкрепи България, ако
реши да поднови строежа на АЕЦ “Белене”, е
онази светлина в тунела, която очакваха
всички привърженици
на строителството на

Втора атомна.
Сложеното на трупчета от 2009 г. от
първото правителство
на ГЕРБ строителство
трябва да бъде подновено. То беше спряно
по чисто политически
причини, както разбрахме от самопризнанията на самия Бойко
Борисов през 2015 г.
пред американската
търговска
камара:
“Спрели сме три големи руски проекта.
Спрели сме руски самолети над морето.
Това, ако не е партньорство, какво е?”, каза
тогава бившият вече
премиер.
Енергийната криза в
Европа, която всъщност
едва сега започва, няма
да отшуми ей така за

няколко месеца, както
се надяват някои в ЕК.
Като Тимерманс например. Тя има фундаментални причини, свързани с т.нар. зелен курс,
и ще бъде преодоляна,
едва когато тези причини бъдат отстранени.
На някои акълът,
макар и късно, започна
да им увира. Преди месец ЕК обяви, че атомната енергетика е част
от “зелената” такава.
Във Великобритания,
макар и извън ЕС, заговориха за спиране на
плановете за затваряне
на реактори. В Германия тръгна аналогична
подписка. Под натиска
на обстоятелствата Европа може да заговори
за ядрен ренесанс. Разбира се, това е златен

шанс за АЕЦ “Белене”
и той не бива да бъде
изпускан от следващото правителство. Обявяването на “Белене” за
проект от европейска
значимост ще позволи
да се намери път към
финансирането
на
строителството. Не забравяйте, че немалка
част от оборудването
вече е у нас. Когато ви
говорят за цената, не
забравяйте, че много
по-скъпо ще ни излезе,
ако не я построим. Вече
ни излиза скъпо, както
го усещате.
Цената, която сега
плащаме, за това, че
страната стана заложник на антируските фобии на наши и чужди,
вече е много голяма и
ще расте.

Само токът ли?
Евгени ГАВРИЛОВ

Държавният “Български ВиК холдинг”
официално предупреди,
че високата цена на електроенергията може да
взриви целия сектор.
Компаниите били в шок
от новите фактури, които получават, защото
сметките са двойни и
тройни в сравнение със
същите месеци на поминалата и миналата

година. Както е тръгнало, енергийното цунами, което ни връхлита,
ще се окаже удобно оправдание за всички
провали в бизнеса и
икономиката. Само цената на тока ли е виновна за тях? Естествено, че не е.
Проблемът с водата
у нас брадясва. Преди
четвърт век Световната
банка, при отпускането
на първия милионен
заем за реформа във
ВиК сектора, отчете, че
над 60% от питейната
вода у нас се губи. Десетилетията се изнизаха
и според последните
сравнителни анализи на
КЕВР при инвестиции
от държавата и оперативните програми за
близо 300 милиона лева
течовете от водопре-

носната система отново
са в рамките на 64 на
сто. А иначе четири министерства и всички
262 общини споделят
отговорността за водните ресурси. То не бяха
стратегии, не бяха реформи и накрая - нищо.
В момента над 300 хиляди българи в 17 области имат проблеми с
водата и са на воден
режим. Според експертни анализи, ако България подобрява водоснабдяването и канализацията си с досегашните темпове, ще са необходими 35 години, за да
имат българите що годе
качествена услуга.
Към момента изпълнението на проектите
в сектор “Води” по
Оперативна програма
“Околна среда” е тота-

лен провал, защото нито
един проект не е
завършен, а усвоените
средства са около 45%
от бюджета. И тук се
върви по линията на
най-малкото съпротивление - вдигане на тарифите. Така ще бъде и
сега. И въпреки че те
всяка година вървят нагоре, състоянието на
мрежата остава трагично. При отчетени близо
193 милиона лева инвестиции годишно, реално
се ремонтирани едва
0,5% от ВиК мрежата.
Така парите от вдигнатите цени на водата са
отивали по-скоро за
увеличение на заплатите на служителите в
държавните и общинските дружества, които
все още са хранилки за
кадри на ГЕРБ.

„Заразният” страх
От стр. 1
Вината обаче е колективна. Защото никой
не седна да обясни като
хората какво, защо, кога
и ако ли не - какво следва. Защото всички искат
да се харесат на всички,
а това е невъзможно. И
защото почти никой не
следи спазват ли се вече
издадените разпореждания. И санкции за своеволията няма.
Един мераклия за НС
вече се изцепи, че трябвало да свалим маските.

Чудно, ей, така се възпитава уважение към законите и правилата. Следващия път може да ни
посъветват да си кихаме в лицата за засилване на имунитета.
Проблем на България не е броят неваксинирани, а масата неспазващи мерките. Друг
е въпросът, че никой не
обяснява достатъчно
адекватно и не стимулира правилно ваксинацията. Заразени има, защото и едните, и другите не виждат за проблем

да направят сватба с
300 гости, кръщене с
200, рожден ден с 50.
Не им е проблем да се
наблъскат в кръчма, в
която облегалките на
столовете им се търкат
в непознати. А като
отидат на масова сбирка, после вземат, та се
срещнат с още 20-ина
души, вместо ден-два да
останат вкъщи.
Проблем са и онези
заведения, които намериха начин да заобиколят ограниченията и
продават за 10 лв. ан-

тигенни тестове, които
иначе струват в пъти
по-малко. И чиито резултати са повече от
спорни, защото знаем,
че КОВИД-19 не “лъсва” веднага, даже и на
ПСР.
Ваксинираните нито
са безсмъртни, нито
спират да носят заразата! Важно е обаче всички да се научим да спазваме правилата и да
уважаваме правата на
другите. Без, разбира
се, това да застрашава
нечие здраве или живот.
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ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА
НА ХОРА. Отбелязва се от 2007 г.
Със специална декларация европейските лидери обявяват този ден за
начало на дългосрочно и последователно обвързване на Европа с борбата за предотвратяване на това явление. От 2002
г. на 18 октомври се отбелязва Световният ден
за мониторинг на водата.
ПРАЗНИК НА ХУДОЖНИЦИТЕ. Отбелязва се
в деня на Св. апостол Лука,
който се смята за пръв християнски иконописец. Според
свещеното предание той нарисувал две икони - на Св. Дева
Мария с Божествения Младенец на ръце и на Светите апостоли Петър и
Павел, и по този начин сложил началото на
църковната иконопис.
ДЕН НА ПАРАШУТИСТА ОТ
БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ. Чества се
от 1994 г. На тази дата през 1944
г. сформираната на 18 март година
по-рано Парашутна дружина получава бойно кръщение в битката при
Стражин.
1795 - ОБЕСЕНА Е ЗЛАТА МЪГЛЕНСКА,
БЪЛГАРСКА СВЕТИЦА. От
малка проличава нейната рядка красота, смиреност, благочестивост и непоклатима вяра
в Господ. Рядката хубост й
донася големи изпитания.
Измъчвана е зверски от османците заради отказа й да приеме мохамеданството. Канонизирана е за светица, а на някои от иконите е изографисвана в народна носия.
1920 - РАЖДА СЕ МЕЛИНА МЕРКУРИ,
ГРЪЦКА АКТРИСА И ПОЛИТИК (УМИРА 1994
Г.). Става световноизвестна с
филма “Никога в неделя”, режисиран от съпруга й Жул
Дасен. След военния преврат в
Гърция през 1967 г. посвещава
голяма част от времето си на
лобиране срещу хунтата в Западна Европа и САЩ. През 1974
г. се завръща в страната и се
присъединява към ПАСОК. Министър на културата в правителствата на Андреас Папандреу
(1981-1989 и 1993-1994).
1936 - ПОСТРОЕНА Е СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В
СОФИЯ. Една от
монументалните и
най-представителни
сгради от първата
половина на ХХ в. Изградена е през 19281936 г. за нуждите
на съдопроизводството. На обявения
международен конкурс през 1914 г. първа награда
получава арх. Никола Лазаров, впоследствие проектът му е реализиран от арх. Пенчо Койчев.
Сградата е построена на площ от 8500 кв.м.
1981 - ОТКРИТ Е АНТИЧНИЯТ ТЕАТЪР В
ПЛОВДИВ.
Построен е по
времето на
римския император Марк
Улпий Траян
(53-117) на мястото
на
храм на тракийската богиня Бендида. Той е един от най-добре запазените
антични театри в света. В края на IV в. голяма
част от него е разрушена - от пожар или земетресение, но благодарение на реставрацията му
е съхранен в днешния си вид. Разкрит е при археологически разкопки, проведени през 1968-1979 г.
от Археологическия музей в Пловдив.
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На Джеки Вагенщайн честито!
Уличката „Поп Андрей”
Трифон МИТЕВ

Големият писател, сценарист, режисьор, общественик Анжел Вагенщайн, нашият Джеки, от вчера навлезе в годината
на своя 100-годишен юбилей. България е имала късмета на
17 октомври 1922 г. да се роди такъв талант и интелект познат, известен, канен и превеждан по целия свят, награждаван с най-високи световни отличия! Ремсист и партизанин,
осъден на смърт от фашизма, пребиван по затворите, запазил достойнството си и неизтребимата си обреченост на
свободата.
А ние благодарим на съдбата, че ни позволява да се докоснем
до неговия свободен дух и до тъй земната му широка душа, да
черпим сили от този непримирим дух и от тази мъдрост! От
Мелодията, върху която стъпват целият му живот и днешният
му ден. По-силен и по-млад от всички ни. Преподаващ всеки ден
уроците по почтеност и признаващ единствено заповедите на
съвестта си.
Благодарим ти, Джеки! За тихите беседи вечер и за гневните изблици на непримиримост с някоя неправда и с нечие
предателство.
Бъди ни жив и здрав! Честит да си!
Екипът на ДУМА

Малка уличка, наречена не на каквото и да
е, не на когото и да е, а точно на поп Андрей
- легендарния, безбожния, хвърлил последен
снаряд по храмовия купол. Стопанинът на
уличката е достопочтен евреин, с което се
гордее, български гражданин - и с това се гордее, за България и сърцето му гори, и косите
му побеляват. Роден е в Пловдив през 1922
г., но всъщност - човек на света. Приключил е
сметките си с 99-а своя годишнина и вече е
прекрачил в столетието...
Да е честит рожденият ден на Джеки - 17
октомври! С пожелание за здраве и добри дни
занапред!
Малката уличка, наречена на поп Андрей, е
само няколко крачки, колкото да минеш от
хола в светаята светих на Анжел Вагенщайн в неговия кабинет, където дишат филмови и
театрални сценарии и книги, преведени на
всички световни езици. Уличката води към едно
цяло мироздание, към Вярата - от тъмнината
на безверието към нейната светлина... “Вярата
- окървавената и разпъвана на кръст, разстрелвана и отново възкръсваща сред съмнения и
отчайващи противостояния” - както Джеки си
я сънува: “...какви невероятни сънища може да
сънува един атеист, син и внук на атеисти,
който знае, че Творението не е станало за шест
дни...” За нея, червената Вяра, е мъкнел затворнически пранги, тръпнел е при всеки тропот на ботуши в килия на смъртен, в партизански отряд е залагал пред знамето й ум и сърце,
живот и смърт в епохална битка на Антифашистката съпротива. И се е радвал на червената
нейна победа на Деветия ден на септември през
1944-та. И пак за нея, дори след Победата, та
и до днес, е пак в борба с тесногръдие и пош-

лост, против лицемерие и догматизъм, впиващи се като пиявици в сърцето на Вярата...
Затова е все неудобен на всички подменящи се
едни след други властимащи, с какъвто и да са
партиен цвят - те търсят мъдростта, докато се
доберат до трона, после бягат от нея, защото
най-често не могат да достигнат до нейните
кавказки или алпийски снегове...
Няколко крачки по смиреното коридорче в
жилището на Джеки - уличката “Поп Андрей”!
- са достатъчни, за да те допусне Той до атмосферата на духовност и духовитост, на море
от сърдечност, което с няколко тънки глътки
коняк те потопява в невероятния разговор за
световните проблеми и за малките въпросчета... Прочетете пак за тях в книгите на Анжел
Вагенщайн - “Петокнижие Исааково”, “Далеч
от Толедо” или “Сбогом, Шанхай”, или поне
разказите за чудото на монаха Синесий и за
съня в зимната нощ... Пак за Вярата - “бронирана здраво в гърдите, за която пееше онзи
бард - разпнатият на българската Голгота”,
както сам Джеки пише.
Анжел Вагенщайн! - това е човекът на свободната и на ширнатата мисъл!
И се стъписваш как един български гражданин днес с живота си, с борбите си, със своето
творчество събира в скромния си кабинет не
само най-висшите отличия на своята държава,
но и на Френската република, на кралство Испания, на Руската федерация... Да се чудиш и
на отсъстващия ум на онези от отдела на някогашния ЦК, които не допускат дълго време до
екран филма му “Звезди” - за съдбата на българските евреи през 40-те години на миналия век
и за една красива любов, макар филмът вече да
има световно признание... Или на една външна
българска министърка от днешната ни “демокрация”, която се опитва да пречи на официална покана към Джеки и Валери Петров да участват във филмов фестивал във Франция, защото са комунисти... - нещо, което френският
посланик у нас тогава така и не може да си
обясни какво е и защо е...
По тази уличка “Поп Андрей” минават и
ще минават приятели - посветени във Вярата
на Джеки, удостоени с неговото благородство.
Уличката лесно се преминава, трудно е допускането до нея - трябват ти честност, очи за
света и доброта...
Още веднъж - честито, Джеки! - не сме малко, които те обичаме!

Почтените - изчезващ вид?
Петра ТАШЕВА

Тия дни много се говори за почтени
хора. То е защото почтеността у нас
сега почти липсва. След тая пуста промяна друг морал се “насади” в обществото. На почтеността се гледа като на
изживяло времето си благородство, а
почтените започнаха да ги смятат за
будали. Пак е истина болезненото Ботево възклицание “Свестните у нас
считат за луди!”
Преди почтеността е била водеща
благодетел, защото хората са държали
на едното си име. Били са почтени, без
да говорят за това. Такъв е бил мо-

ралът, такива са били обществените
порядки. Така са били възпитани и така
са възпитавали и те своите деца. Почтеността се е предавала от поколение
на поколение, но тихо, скромно и безрезервно. Помня, че баба ми Петра майка на 12 достойни деца и на две и
повече дузини внуци и правнуци, когато съгрешехме, тихо, но строго, ни
гълчеше: “Срамота! Какво ще кажат хората?!” Днес, във времето на парата,
няма такива понятия като срам и
съвест. Ценят се само забогателите, натрупалите богатства, и не се мисли как
и по какъв начин са придобити. А новите богаташи не се интересуват какво,
къде и как се говори за тях. Още полошо е, че на честността и на бедност-

та вече се гледа като на срамни пороци.
Почтеността не изчезва. Има ги почтените хора, но обществото ни като
че ли не ги забелязва. А почтените люде
са солта на живота. Те го правят светъл,
хубав, красив. Те ни дават вяра и надежда. Такъв беше моят баща и заради
честността и почтеността си беше уважаван в Пловдив. Бях вече завършила
образованието си и се върнах в “моята” гимназия като преподавателка по
литература. Баща ми не можа да ме види
- за мигове се беше пръснало сърцето
му. Но в града го помнеха много хора.
Колко от днешните ни управници ще
оставят такова честно и неопетнено име
на своите наследници?
Как сега, на поредните нови избо-

ри, да си изберем почтени управници?
Други са новите ценности. Парата и
лъжата властват в сегашния ни греховен свят. А са ни нужни хора на честта,
на делата. Такива, които да поставят
народните работи над собствените интереси. Имаме ли такива кандидати?
Колко от тях на дело доказаха, че в
това трудно за народа време се отказват от привилегии? Да ви призная нямам доверие на тези, които говорят
против съперниците си, а не са доказали собствените си достойнства и
възможности. И няма да гласувам за
този, чиято всяка втора дума е “Аз”.
Дано заедно да намерим онези, които
ще ни предложат разумни решения за
България. В тях ни е надеждата.
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са последица най-вече от антисоциалната политика на гербаджиите, които нищо чудно
още да не са разбрали, че
страната им е в демографски
колапс и трябват спешни мерки срещу него.
И накрая - тези 640 000
верноподаници на Б.Б.
несъмнено харесват слугинажката му външна политика.
Заради сегашната енергийна
криза стана ясно колко жизненоважни биха били за страната ни предлаганите от Русия проекти за “Южен поток”
и АЕЦ “Белене”. Те биха спестили допълнителното ни
обедняване и главоболията,
ако обаче ги имаше. Но Б.Б.
се хвалеше как ги спрял по
искане на САЩ и ЕС заради
хибридната им енерговойна с
Русия. И какво излиза?
Твърдият електорат на ГЕРБ
няма нищо против да
продължава антибългарска
енергийна политика, стига тя
да се харесва на по-големите
геополитически братя.

И така да обобщим

Гласуването за ГЕРБ
ще е вот срещу България
Волеизлеянието на джоба, а не на съвестта, означава да преизберем
мафиотщината, социалното душманство и антинационалния слугинаж
Юри МИХАЛКОВ

от крупни бизнесмени, според
мнението на изнудвания агробизнесмен Станимир Илчовски.
Както и да нарежда прекратяването на проверка срещу бизнесмен за укриване на акцизи, защото “е поел ангажимент да не
го закача” (случая “Ало, Ваньо”).

Това е екстракт
на мафията

Последното проучване на
една от най-авторитетните ни
социологически агенции “Алфа
рисърч” за избирателните нагласи “сервира” доста храна за
размисъл спрямо електората на
ГЕРБ-СДС, макар това едва ли
фигурира сред целите на изследването. Макар и със значително
намалена подкрепа, ГЕРБ остават първа политическа сила, за
която биха гласували 23,1% от
избирателите. Анализатори
твърдят, че това е твърдият електорат на гербаджиите и лидера
им. Някои смятат, че това е и
избираемият им таван. Предводителят им Б.Б. едва ли се нуждае от портретиране, но, виж, за
електоралната му гвардия има
какво да се каже. И, за съжаление, далеч не положителни неща.
Първо, става ясно, че тези
малко над 642 000 избиратели,
гласували за ГЕРБ на юлските
избори (23,51%), харесват до
гроб водач и премиер, който
успешно се вписва в определението за мафиот. Който заедно
с обкръжението си отваря политически чадър за укриване на
данъци от хазартен бос (случая
с Божков). Явно им харесва
босът да спи сред пачки банкноти и кюлчета злато, дадени му

защото е срастване на властта с
престъпен бизнес. Това, че няма
данни Баце да е замесен в наркотрафик или контрабанда на
стоки, не означава, че не е действал мафиотски.
Второ, тези малко над 640
000 електорални преторианци
си падат по главатар, който е
политически бандит и рекетьор.
Не е ли това изводът и от разкритията за изнудването на някои бизнесмени и прибирането
на част от бизнеса им? Не е ли
това изводът и от думите му да
се размаже физиономията на
бизнесмен от “Еврохолд”, “задето не се съобразява с мене,
това е много важно”? Според
запознати главатарят може да
бъде разследван за търговия с
влияние и престъпление по
служба, но това си е и чиста
проба бандитизъм. И това, че не
се е стигнало още до убийства и
разправа с побои, не означава,
че си нямаме работа с политическо разбойничество.
Тези 640 000 послушни избиратели явно са “влюбени до
уши” в онези щрихи от профила
на главатаря,

които се отхвърлят
от целокупна България
Те явно нямат нищо против
моделът му да продължи да вирее чрез срастване на изпълни-

телната със съдебната власт,
чрез злоупотреби с европейски
средства и обществени поръчки,
чрез лобистко и корупционно
законодателство или фаворизиране на малцинството гербаджии срещу мнозинството българи. Чрез всичко онова в политиката, което гони младите в
чужбина и копае демографската ни гибел.
По-рано тази година медии
писаха, че Б.Б. може да стане
обвиняем по седем скандала (три
от тях бяха споменати - “Ало,
Ваньо”, “Размажи му физиономията”, подкупът от Божков). А
тези дни служебният вътрешен
министър Бойко Рашков съобщи, че има сериозни доказателства срещу Борисов и ще им
даде гласност, без да разчита на
съдействието на прокуратурата,
чийто шеф е човек на Борисов,
както всички се убедихме.
И какво сега да си мислим за
хората, които са готови да дадат гласа си за такъв бос? И не
е ли пародия, че партията му се
кичи с “европейско” в името?
Трето, да вземем социалната
политика. На тези 640 000 гербаджии очевидно им е по сърце
тежкото (и антиевропейско)
социално разслоение или мизерията, наложени от управлението на предводителя им. По
последни официални данни,
представени миналата седмица,
1,6 милиона българи мизерстват
под прага на бедността, а близо
половин милион души, или 29%
от наетите в страната, са на минимална работа заплата. По
други огласени данни 43% от
пенсионерите се гърчат под
линията на бедност. За 10 години властване на Б.Б. и обкръжението му (2010-2020 г). месечните помощи за отглеждане на

дете са се увеличили с едва 5
лева. Няма да се изненадам, ако
в ГЕРБ има екземпляри на дивашкия капитализъм, които смятат, че и това е много.
Тези, които възнамеряват да
гласуват за партията на Бойко
Борисов, явно нехаят, че 80%
от българите имат доход до
1000 лева. Очевидно им е безразлично, че 34% от сънародниците им нямат пари за отопление и страната ни е “шампион” в класацията в ЕС по енергийна бедност. Явно за тях е
приемливо, че 56% от българите нямат достъп до качествено здравеопазване, както
сочи проучване, поръчано от
германската фондация “Фридрих Еберт”.
Тези, които смятат ГЕРБ за
тяхната партия, несъмнено приемат за нормална и

демографската
катастрофа
на страната си, след като населението й е намаляло с 590 000
души през 2010-2020 г., десетилетието с трите правителство на
вожда им. Излиза, че за тях е в
реда на нещата първото място
на България в рейтинга по обща
смъртност сред страните от ЕС
във всяка година за периода от
2010 до 2019 г. По данни на
НСИ през 2020 г. нивото на
смъртност у нас е било 18 промила и е най-високото след 1945
г. Дали пък електоратът на ГЕРБ
не смята, че промилите могат
още да растат?
Апропо, във всяко от “несвободните” и “мракобесни”
десетилетия на социализма населението ни е нараствало с
по около половин милион.
Всички тези мрачни данни

На избори се гласува по
съвест и по интереси. По съвест
означава да гласуваш за този,
когото харесваш и смяташ, че
може да реализира добруването на нацията и чиито идеи и
обществени ценности ти допадат. По интереси означава да
гласуваш с джоба си - за този,
който ще съхрани или подобри
собствения ти жизнен стандарт,
без да си убеден, че ще направи
същото за останалите.
Твърдият електорат на
ГЕРБ е всъщност държавната
администрация на различни
нива, плюс техните семейства,
част от роднините, а също избиратели, които се страхуват
да не си загубят работата, ако
гласуват срещу партията на
Борисов, макар дълбоко в себе
и да не я харесват. Несъмнено
в твърдия електорат има способни хора. Ако ръководните
нива на администрацията могат да загубят постовете си при
изборна загуба сега, не е
задължително това да се случи
със средните и по-ниските
нива. Пък и редица ръководители едва ли автоматично ще
загубят работа, защото са избирани от местен вот.
“Стадният рефлекс” обаче
сработва и гербаджийският
електорат дава заявка, че ще
гласува с джоба си. Виждаме,
че има това право съгласно демокрацията - свободното волеизлеяние се определя не
само от ценности и идеология, а и от джоба.
Само че, прилагайки това си
право, този електорат ще гласува, първо, за бос, който е корумпиран и вони на мафиотщина. Второ, той е социален и
демографски душманин на нацията си. И, трето, служил е на
чужди интереси. Всъщност
електоратът на ГЕРБ ще гласува антибългарски.
Не бих искал да съм на негово място и по друга причина. Той е извадка и на националния характер, дори е извадка номер 1 на българския профил, ако се съди по допитванията за предизборните нагласи. Е, май няма да бъде доминиращата извадка. Ако обаче
и сега гласува с джоба си, май
ще излезе, че всички недъзи на
лидера на ГЕРБ не са чужди
на народопсихологията ни.
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Покривът все пак падна...
Какво общо може да има между България и Япония?
Като чуе думата бедност, българинът вече се хваща за кобура. Защото бедността е навсякъде - тя е в празните надежди за промяна, във
втръсналите прашасали от години предизборни обещания и цинично-грабливи действия след изборите на честните уж кандидати за власт, тя е в
пълните рафтове на магазините и в
празните кошници на купувачите, тя
е наглостта на богатите паразити, тя
е в сухия хляб, който много хора ядат,
в студа, който търпят, в болестите,
които ги морят. Тя е в просещите
ръце. И най-страшното - тя е в очите
на децата ни...
Хората приемат по различен начин пенсионирането. Оптимистите
виждат в него заслужена почивка, а
песимистите, които в България са
повече - началото на края на живота.
Ала не и в Япония, четем в различни
източници. Там държавата прави всичко възможно да поддържа духа и щастието на своите пенсионери. И също
като в останалата част на света населението е предимно застаряващо. Ала
азиатската държава вече се справя със
“супер застаряващо население”, тъй
като една трета от жителите й са на
над 65 години. И въпреки хубавата си
пенсия, пенсионерите там си намират
нова работа и започват нов живот.
Правят го благодарение на програмата “Втори живот”, която им предоставя работа, дом и възможност да
останат активни.
В България има работа за цял японски народ, но кой е този луд японец,
който ще дойде тук да блъска за 400
лева или в най-добрия случай за 650
лева. Пък и държавата му няма да му
позволи. Нашата прави това. Прави и
мастити стратегии с грижа за активния живот на възрастните. На голямо
количество хартия се пръкват изследвания, диаграми, научни прогнози,
предложения за учение през целия
живот, спорт и дейности срещу деменция примерно. Проектите носят пари
на авторите си, но резултатът е “лява
ръка - десен джоб”. Това доходи, социални грижи, подпомагане и т.н. са
някъде сред пожеланията. За тези, които оцелеят.

Ева КОСТОВА

че последните данни към 2019 г. показват, че най-богатият един процент
от населението в България притежава
18 процента от съвкупния национален
доход, който се създава в икономиката
или от брутния вътрешен продукт. За
сравнение, през 2008-а те са притежавали 8 процента. Един процент найбогати притежават повече национален
доход спрямо 50-те процента най-бедни българи. Ако това се погледне не
като проценти, а като левчета, в абсолютно изражение, то размерът на средния годишен доход на 50-те процента

Идентичен случай
в наше село
Бай Иван е на 80 години, но всеки
ден копае градинката, дето му ражда
доматите и чушките, баба Елена гледа
овчици за млякото. Децата им не са
при тях, а те само се молят да не падне
над главите им покривът на къщата.
Децата трудно могат да им помагат,
защото заплатите им не са от най-високите. “Благосъстоянието на богатите у нас нараства, но това вреди на
благосъстоянието на останалите. Това
е ключовият момент, който трябва да
се обсъжда” - думи на директора на
Института за социални и синдикални
изследвания към КНСБ Любослав Костов в интервю за БНР преди дни. Позовавайки се на световната база данни
wid той изтъква, че за последните 20
години капитали и ресурси се концентрират в ръцете на все по-малко хора.
Според икономическия експерт голямата поляризация на доходите води до
своеобразен социален сепаратизъм богатите разбират, че не им е изгодно
да участват в солидарните социални
системи и предпочитат частните, които им дават по-добро качество на услугите срещу съответното заплащане.
И затова децата им учат в частни училища, оправят здравните си неволи в

През юни 2021 г. 23 процента от
наетите или

503 000 души са
на минимална заплата
Тя е 46,8 процента от средната
работна заплата. Минималната часова
ставка в България е 3,92 лева, което
ни отрежда последно място в ЕС.
За 10 години населението на България намалява с около 590 000 души, но
в същото време бедността за периода
2010-2020 г. расте. За този период бедните пенсионери се увеличават със 128
000, а бедните деца - с над 17 000, обяви
социалният зам.-министър Иван Кръстев
на форум за доходите, организиран от
фондациите “Фридрих Еберт” и “Солидарно общество”. Доколко е адекватна
социалната политика у нас бе илюстрирано с факта, че за десет години помощите за едно дете са се увеличи с 5 лева.
КНСБ настоява минималната работна
заплата за 2022 г. да стане 764 лева.
По последни данни за 2020 г. българите под линията на бедността са 1,6
милиона, а относителният дял на бедните е 23,8 процента от населението.
Основните очаквания на българите
преди 17 години бяха, че с влизането
в Европейския съюз ще има промяна в
жизнения ни стандарт и доходите, които поне донякъде ще ни сближат с
по-богатите държави на съюза. Стана
обратното - стигнахме още по-дълбоко от дъното по равнище на бедност,
образование, здравеопазване, доходи и
риск от социално изключване. Специалистите стигат до извода, че редица

български специфики
минират пътя ни
частни болници, разчитат на пенсия от
частните пенсионни фондове.
България не само е страната с
най-ниски доходи в Европейския
съюз, но е и

първенец по неравенствата
Измерителят - Коефициент на Джини, който показва паричната разлика
между благосъстоянието на бедните и
богатите, в България през 2020 г. е
40% - това е най-високата стойност на
неравенството сред всички членки на
ЕС. Тези стойности не са плод на годишни отклонения, а са се превърнали
вече в установена закономерност повече от десетилетие, категоричен е
Любослав Костов. Той цитира и това,

най-бедни българи за 2020 г. е бил
5787 лева, което, разделено на 12 месеца, прави около 500 лева нетен доход, казва експертът. Докато размерът
на средния годишен доход на 1% от
най-богатите българи е бил приблизително 320 000 лева или средно по 26
666 лева на месец. Налице е намаление на концентрация на ресурси в над
90 процента от българите за сметка на
останалите 10%.
Според Костов, за да има смекчаване на неравенствата, трябва да се въведе необлагаем минимум за хората с
ниски доходи, да се засили ролята на
работниците в управлението на компаниите, да бъдат стимулирани малкият и средният бизнес да използват
повече финансови инструменти.

до по-съществени промени в изоставането - нисък процент на преразпределение, високи неравенства, неадекватност на социалните плащания, които
КОВИД-кризата изкара пак на преден
план, многото наети на минимална работна заплата, което е фактор за бедност и причина за недостиг на кадри за
икономиката. В България равнищата на
заплащане са четири-пет пъти по-ниски
от тези в ЕС. Засега тези проблеми
водят само до едно - масова миграция,
за алтернативи забравете!
А, пропуснахме японците. Чували
сме, че двойка японци най-много да
поспори къде с пенсията си да намери
някой щастлив бряг за отмора.
Покривът на Иван и Елена все пак
падна...

12

ПОНЕДЕЛНИК
18 ОКТОМВРИ

КУЛТУРА

2021

„Завръщане”-то
на Никола Мирчев
Изложба, посветена на 100 години от рождението на художника,
е подредена в ХГ „Владимир Димитров - Майстора”в Кюстендил
Нина МИРЧЕВА

Изминаха 100 години от рождението на художника Никола Мирчев (19212021). А той си отиде в твърде ранна
творческа възраст - нямаше 52 години.
Можем да назовем настоящата изложба ретроспективна, но тя е по-скоро, за
нас, неговите деца, едно завръщане.
Така я и нарекохме - като мото. Защо
завръщане? Защото творчеството му бе
затворено през годините сякаш в една
рамка и в една тема. Докато всъщност
Никола Мирчев бе от тази рядка категория художници, които могат всичко в изящните и в приложните жанрове.
Разбира се, живописта на първо място,
в която той властваше със замаха на
забележителна живописна култура във
владеенето на формата, композицията
и цвета. Но и рисунката, особено рисунката, където той владееше всичко чисто, спонтанно, искрено, изящно и
майсторски! Неслучайно той работеше
без умора и вдъхновено в областта на
илюстрацията (особено на детските
книги), карикатурата и политическата
рисунка, плаката до пространственото
оформление. В живописта обичаше голямоформатните многофигурни композиции и множеството подготвителни
етюди към тях, вълнуваше го портретът
и всяка вдъхновена индивидуалност,
пейзажите, макар и малко на брой,
въздействаха като слънчева полихрон-

на музика, докато мъртвата природа в
натюрмортите не го докосваше. Но откровената еротика в серията цветни
етюди! Да, защо не! Нека не звучи като
предизвикателство към пуританите, а
по-скоро като израз на широтата на естетическите и нравствени възгледи на
един талантлив и търсещ художник.
Преди 10 години Светлин Русев бе
казал: “Един малко познат Никола Мирчев възкръсна пред съвременната публика.” Колко актуално звучи това и днес.
Никола Мирчев е роден в един изу-

мителен български град - Кюстендил, на
13 ноември 1921 г. През 1940 г. учи живопис в Художествената академия в София при проф. Борис Митов. Но поради
липса на средства прекъсва образованието си и става начален учител в с. Мешемахле (Дъбрава) в Добруджа. През есента на 1941 г. се връща в академията, но
поради провал в нелегалната ремсова организация в Кюстендил е арестуван и
осъден на 10 години строг тъмничен затвор. Освободен е на 8 септември
1944 г. от затвора в Кюстендил.
Завършва живопис при проф. Илия
Петров в Художествената академия в
София през 1948 г. Живее в апартамента
на проф. Кирил Цонев в София, който е
негов приятел и учител. През 1946 г. става един от основателите на в. “Стършел”.
На три пъти е председател на Съюза на
българските художници (1953-1955),
(1963-1965), (1970-1973).
През декември на 1971 г. по повод
неговата 50-годишнина е организирана
първата му ретроспективна изложба в
Кюстендил. Заминава на лечение в Париж, където умира на 27 февруари
1973 г. През март 2002 г. е организирана
втората му изложба в Кюстендил, в галерията “Владимир Димитров - Майстора”.
През януари на 2011 г. в галерия-книжарница “София прес” се открива изложбата “От будоара до мавзолея” по
повод 90 години от рождението му.
——
Текстът е предоставен от ХГ
“Владимир Димитров - Майстора”

„Цветята” на Теодора Иванова-Додо
с премиера в Театър „София”
Симона Халачева, Неда
Спасова, Росен Белов и Стефан Додуров ще изиграят на
20 и 21 октомври от 19 ч.
премиерно спектакъла “Цветята” по текст на Теодора
Иванова-Додо, победителка
в Шестия явен конкурс на Театър “София” за написване
на нова българска пиеса, научи ДУМА от Ивелина Сиракова, пиар специалист.

“Додо казва, че това не е
пиеса за любовта, знаейки,
че е пиеса за любовта, защото разглежда тази любов, която е неосъществена, в която непрекъснато има среща
и разминаване, обяснява режисьорът Калин Ангелов.
Цялата работа тръгва от
една двойка - Симона Халачева и Стефан Додуров, която има любовни взаимоот-

ношения. Проследяваме разминаването на тази двойка с
още едни персонажи: мъж Росен Белов, и жена - Неда
Спасова. Така се оформят
любовни триъгълници, които са конфликтните зони на
текста. Става въпрос за това,
че са в брак и с единия мъж,
и с другия мъж, но е избегнат всякакъв вид битов семеен скандал. Конфликтът се

СНИМКА ИВАН ДОНЧЕВ

движи на съвсем друго ниво,
чисто емоционално, и това е
новаторско от гледна точка
на драматургичния похват
на автора.”
Режисьорът хвърля поглед на тези разминавания и
чрез най-съвременните и
най-актуалните теории на астрофизиката за мултивселената. Тези теории са свързани с идеята за паралелни
светове и различни времепространства, в които човешките проекции съществуват
паралелно и от тази гледна
точка при тях идва разминаването, което се римува с
действителността, описана в
пиесата на Додо. Защото при
нея героите сами изграждат
реалности, които често не се
припокриват.
Точно тук се намесват
персонажите на Росен Белов
и Неда Спасова. Той има задачата по научно-физичен начин, а тя - по поетичен, да
направят връзки към сюжета.
“Темата е универсална и
вероятно всеки би припознал
себе си в историята на тези
четирима персонажи”, обобщава Калин Ангелов. Освен
него, в творческия екип влизат Никола Налбантов - сценография, Калин Терзийски музика, и астрофизикът Владимир Божилов, който е консултант на представлението.

НАКРАТКО
. моноспектакъла
Три
в програмата
на ФКЦ - Варна
Три моноспектакъла ще може да
види варненската публика в зала 1
на Фестивалния и конгресен център
следващите дни, научи ДУМА от
Виолета Филипова от ФКЦ. На
18 октомври Мариус Куркински ще
представи “Черното пиле” от Николай Хайтов. Музика - Емилиян
Гацов-Елби, художник - Милен Боричев. В моноспектакъла са включени
три разказа на Хайтов - “Мерак”,
“Пазачът на Овесената нива” и
“Черното пиле”. На 19 октомври
Христо Шопов ще изпълни моноспектакъла “Не е за телефон” от Лиза
Шопова и Елин Рахнев. Режисура
Лиза Шопова, сценография Анелия
Райкова, музика Светлин Къслев. На
25 октомври Николай Урумов ще
представи моноспектакъла “Ние,
българите. Открит урок за чужденци”. А “Смях в залата”, предвиден
за същата дата, се премества на
25 януари догодина.

СНИМКА ФКЦ - ВАРНА

Мариус Куркински

Отиде си Михалис Гарудис

СНИМКА АНИ ПЕТРОВА

Дни след като откри своята
юбилейна живописна изложба в
галерия “Арте” по повод 80-ата си
годишнина, ни напусна именитият
български и гръцки художник Михалис Гарудис, научи ДУМА от
столичния арт салон. Той с особен
трепет е очаквал да отбележи
този свой житейски празник именно в България, защото, както в
представянето си проф. Аксиния
Джурова припомни неговите думи:
“По софийските павета си търся
собствената младост. Тръгнах от
София, стигнах до Солун, но никога не можах да се отскубна от
едното място и присадя на другото.” Роден през 1940 г. в димотишкото село Булгаркьой, Гърция, при
избухването на Гражданската война в страната заедно с други деца
бежанци е изпратен в България.
През 1965 г. завършва живопис в
Художествената академия при
проф. Илия Петров. От 1986 г.
живее и работи в Солун. Изложбата в галерия “Арте” може да се
види до 19 октомври.
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Най-голямото виенско колело се намира в Париж.
Хирурзи са извадили 232 зъба от устата на индиец.
Нито един човек не може да кихне с отворени очи.

Заснеха първия
филм в космоса
Руската актриса Юлия Пересилд се завърна
на земята след 12-дневни снимки на МКС
Първият в човешката история игрален филм заснет в космоса е вече факт, след като
вчера руската актриса Юлия
Пересилд и режисьорът Клим
Шипенко се завърнаха на земята след 12-дневна киномисия на борда на Международната космическа станция
(МКС). Те бяха част от екипажа на космическия кораб
“Съюз мс-18” с командир професионалният космонавт Антон Шкаплеров, който остана
на МКС, за да участва в 66-ата
експедиция на борда й.
Филмът, в чието екранно
време снимките в космоса и на
борда на МКС заемат 35-40
минути, има работно заглавие
“Предизвикателството” (“Вызов”) и разказва историята на
жена-хирург, която по силата на
обстоятелствата трябва да тренира един месец за космонавт,
за да излети за МКС, където да

СНИМКА ЦПК/РОСКОСМОС

Артистката-космонавт Юлия Пересилд
оправя къдрици дори, когато е в скафандъра

извърши операция на заболял
член на екипажа. В космическите снимки са участвали още
космонавтите Пьотр Дубров и
Олег Новицки, който кацна вчера, заедно с киноекипажа.
Режисьорът Клим Шипенко
има опит с космическите драми.
Той засне през 2017 г. филмът
“Салют-7”, разказващ за напрегнати събития на борда на съветската космическа станция през
1985 г. Интересно е, че по време на тренировките Шипенко е
отслабнал с 15 килограма.
Идеята за заснемането на
филм в орбита е от 2020 г., когато Роскосмос и държавният
“Първи канал” на руската телевизия обявяват конкурс сред
жени-актриси. Той е издържан
от Юлия Пересилд и Альона
Мордвинова, като по-късно
държавната комисия избира за
Пересилд за основния екипаж.
37-годишната кино и театрална актриса е едно от найизвестните имена на съвременното руско кино. През 2009 г.
тя се е снимала и в филма на
българския режисьор Пламен
Масларов “Похищението”.
Пересилд е петата рускиня,
която отива в космоса от началото на пилотираните полети, и
първата на борда на станцията
от 2015 г. След кацането тя
сподели пред журналистите, че
й е малко тъжно, защото не е
искала да се разделя с екипажа
на МКС. “Ясно е, че това е
веднъж в живота”, сподели тя за
космическото си приключение.

Пет вредни навика водели до деменция
Учени от Университета на Южна
Австралия са анализирали данни за здравето и навиците на почти 18 хиляди души
на възраст от 37 до 73 години и са стигнали до извода, че има поне пет вредни
навика, които водят до деменция, съобщава “Дарик нюз”.
Първият извод е, че колкото повече
кафе консумира човек, толкова повече
обемът на мозъка му намалява с годините. Хората, които пият повече от шест
чаши на ден, са с 53% по-склонни да
страдат от старческа деменция.
Вторият фактор, допринасящ за развитието на деменция, е любовта към
бързото хранене. Оказва се, че честата
консумация на бургери и пържени кар-

тофи допринася за преждевременно стареене на мозъка.
Учени от Оксфордския университет
пък доказват пряка връзка между старческа деменция и високия индекс на телесна маса.
Установена е и връзка между съня и
старческата деменция. Оказало се, че наймалък брой случаи на деменция на хиляда души е имало в изследвана група, в
която хората спели точно по седем часа
на ден.
Микроорганизмите също могат да
бъдат причина за деменцията. Изследователи са доказали участието на няколко
вида спирохети, хламидии и херпесен
вирус в развитието на болестта.

Проф. Кантарджиев в нова роля
Бившият директор на Центъра за заразни и паразитни болести и член на
разпуснатия Национален оперативен
щаб за борба с коронавируса проф. Тодор Кантарджиев става част от журито
на осмия сезон на шоуто “България
търси талант” тази пролет по бТВ, съобщиха в събота от телевизията. Заедно с
него в журито влиза и водещият от бТВ,
лицето на късното шоу на телевизията
Николаос Цитиридис. Двамата ще са
мъжката половина в съдийската четворка, а дамите са представени от актрисите Катерина Евро и Евелин Костова.
“Дойде време да мислим позитивно,
дойде време да се откажем от страха и
недоверието, дойде време да се забавляваме, но да имаме едно на ум!”, казва професорът преди да влезе в ролята на жури.

СНИМКА БТВ

Проф. Тодор Кантарджиев
е известен с чувството си
за хумор

СНИМКА UNSPLASH.COM

Начинът на живот влияе върху
броя на случаите на деменция

- ÃËÎË, Í‡ÊË, Á‡˘Ó ÒÂ ÓÊÂÌË Á‡
ÏÂÌ?
- √ÎÛÔ‡Í ·ˇı.
- ¿ Á‡˘Ó ÌÂ ÒÂ ‡Á‚ÂÊ‰‡¯?
- «‡˘ÓÚÓ ‰Û„‡ Ú‡Í‡‚‡ „ÎÛÔ‡˜Í‡
ÌˇÏ‡ ‰‡ Ì‡ÏÂˇ.
- ¬ËÊ‰‡¯ ÎË, ˜Â ‚Â˜Â ÌÂ ÒË ÚÓÎÍÓ‚‡ „ÎÛÔ‡‚!
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿Õ¿Õ» ﬂ¬¿ÿ≈¬, ‡ÍÚ¸Ó
◊Î.-ÍÓ. »¬¿Õ ƒŒ¡–≈¬,
ÂÁËÍÓ‚Â‰
»–»Õ¿ ’¿–¿À¿Ãœ»≈¬¿,
ÓÔÂÌ‡ ÔÂ‚Ëˆ‡
¿À»Õ ¿ ¬⁄À◊≈¬¿,
Ì‡Ó‰Ì‡ ÔÂ‚Ëˆ‡
Œœ–»Õ ¿ ◊≈–¬≈Õ Œ¬¿,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡, ÚÂ‡ÚÓ‚Â‰Í‡,
„Î‡‚ÂÌ Â‰‡ÍÚÓ Ì‡ ‚. ì î
⁄Õ◊Œ ¿“¿Õ¿—Œ¬, ÔËÒ‡ÚÂÎ
¿Í‡‰. ÀﬁƒÃ»À —“¿… Œ¬,
ÂÊËÒ¸Ó, ‰‡Ï‡ÚÛ„
—“¿Õ»—À¿¬ “–»‘ŒÕŒ¬,
¯ÓÛÏÂÌ Ë ÔÓÎËÚËÍ

Творци
Творци
популяризират
популяризират
колелото
колелото

Инициативата “Открий
колелото” има за цел да популяризира и насърчава придвижването в градска среда с
велосипеди, като алтернатива
на автомобилите, съобщават
нейните създатели. Те организират конкурс “Снимай колело, рисувай колело, карай колело”, който ще се проведе в
три категории - снимка, картина и детска рисунка. Освен
да бъде насърчено придвижването с велосипед в градска
среда, целта е и да бъдат популяризирани участниците в
конкурса - фотографи, художници и млади творци.
Творби за участие се приемат до 24 октомври, неделя.
След този срок и до 31 октомври включително, публиката ще
журира, за да определи печелившите. След конкурса ще
бъдат изработени три вида календари за 2022 г. с печелившите творби от всяка категория.

Уволниха единствения
магьосник с договор в света
Официалният магьосник на Нова Зеландия,
може би единственият магьосник, назначен от
държавата в света, е освободен от своята
длъжност, което слага края на 23-годишната му
служба в новозеландския град Крайстчърч, пише
вестник “Гардиан”, цитиран от “Фокус”.
Магьосникът, чието истинско име е Иан Блекбери Чанъл, на 88 години, имал договор с градския съвет на Крайстчърч за последните двайсет
години, за да популяризира града чрез “действия
на магьосничество и други подобни услуги”, на
цена от 16 000 долара годишно. От 1990 г., когато
официално е назначен за магьосник на Нова Зеландия, Иан Блекбери Чанъл играе танци за дъжд
в Нова Зеландия и Австралия по време на засушавания и е награден с медал за служба от кралица
Елизабет Втора.

КАДЪР CNN.COM

Магьосникът по улиците
на Крайстчърч
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ДНЕС

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

ПРОМЕНЛИВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

ОБЛАЧНО С ДЪЖД

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

16

o

С

17

o

С

17

o

С

ВИДИН
19 c

ПЛОВДИВ
17 c

СОФИЯ
14 c

РУСЕ
16 c

САНДАНСКИ
15 c

ВАРНА
16 c

ПЛЕВЕН
17 c

БУРГАС
15 c

18

o

С

20

o

С

18

o

С

През деня днес ще е почти без валежи. Облачността ще започне постепенно
да се разкъсва и намалява. Сутринта на места по поречията и в низините
ще има мъгла. След обяд ще се появи слаб северозападен вятър. Дневните
температури слабо ще се повишат и максималните ще са между 12 и 17
градуса. Над Черноморието облачността ще е значителна, на отделни
места с ръмежи. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните
температури на въздуха ще са 15-16 градуса.
Над планините ще преобладава облачно и мъгливо време, на отделни места
със слаби валежи от дъжд. След обяд облачността ще започне да се разкъсва
и намалява. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната
температура на 1200 метра ще е около 10 градуса, на 2000 м - 3 градуса.
БТА/НИМХ
ХОРОСКОП

05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡
’ËÒÚÓ‚‡
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 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
14.30 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.45 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ, 4 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË
2021: ƒËÒÔÛÚË
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË
Ò Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË
Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.30 √Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
21.00 œÂÁË‰ÂÌÚÒÍË ËÁ·ÓË
2021: ƒÂ·‡Ú˙Ú Á‡
¡˙Î„‡Ëˇ
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /6
ÒÂÁÓÌ, 6 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÒÂÁÓÌ, 5 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.15 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.25 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.25 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.05 ◊‡ÒÚÌËÚÂ ÏÛÁÂË ‚ ◊ÂıËˇ
04.25 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ, 4 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

07.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
08.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
09.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(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 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
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 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
21.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
00.30 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
01.30 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
02.30 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
03.20 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
04.20 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
04.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ

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 ìƒÓÍÚÓ ◊Û‰Óî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.9
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.29
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15
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.21
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.65
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 ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî /Ô./ - ÒÂË‡Î, ÂÔ.21
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.8 ÂÔ.14
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.14
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14

ОВЕН

ВЕЗНИ

Времето е добро за всякакви инициативи. Най-успешни ще са мероприятията,
имащи за цел колективно
благо, а не личен успех.

Съществува способ да бъдат
взети под контрол вашето
плодотворно и богато въображение и неукротимата
ви творческа енергия.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Макар че няма да успеете
да реализирате някои свои
планове, като цяло днешният ден ще бъде успешен.

Предчувствате събитията
и обикновено сте прави.
Сега обаче рискувате и не е
изключено да се вслушате в
своята интуиция.

10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓî

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ÚÓÍ-

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Не е важно, кой ще ви направи предложение и колко
благонадежден ще изглежда той. Ако имате съмнения, помолете за помощ.

Нараства риск за малки
неприятности. Не са изключени такива в резултат на
невнимателно боравене с
техника или от преумора.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Отдалечете се от портмонето си. Денят е хубав
за медитация и прозрения,
а не за харчене на наличното.

Вие сте от онези хора,
които не се пречупват под
натиск отвън. Придържайте се и днес към същата
независима позиция.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Започнете новите си взаимоотношения начисто.
Вашият сегашен човек не е
копие на предишния, а и
вие сте се променили.

И сами няма да знаете, какво искате от своя човек.
Като следствие от това
няма да знаете и какво
може да очаквате от него.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Имали сте планове за
днес? Забравете ги. Ще ви
кажат нещо, което напълно ще прекрои плановете ви за деня.

Ако сте родени през февруари, ще бъдете предприемчиви и ще използвате
възможните пътища за
постигане на новата цел.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

06.00 ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË
09.25 ìƒÓ·Ó ÛÚÓî

¯ÓÛ
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
12.15 ¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂ
15.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
15.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî ÒÂË‡Î
16.00 ìÃ˙ÊÍÓ/ΔÂÌÒÍÓî
17.00 ¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂ
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË (Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË)
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
19.45 ìÕÂÍ‡ ‰Ó „Ó‚ÓˇÚî ÒÂË‡Î
21.00 ¬ÂÏÂ
21.30 ì¿ÎË·Ëî - ÒÂË‡Î
23.30 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî
00.10 œÓÁÌÂ
01.05 ¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂ
04.10 ì¿ÎË·Ëî - ÒÂË‡Î
05.00 ÕÓ‚ËÌË
05.05 ì¿ÎË·Ëî - ÒÂË‡Î

ПОНЕДЕЛНИК
18 ОКТОМВРИ

15

СПОРТ
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Венци Стефанов обвини
Димитър Бербатов в корупция
Хора на кандидата за шеф на БФС раздавали подкупи в тоалетните на НДК
Венцеслав Стефанов обвини Димитър Бербатов в корупция. Президентът на Славия оповести, че хора от
екипа на благоевградчанина са раздавали пари в тоалетната на НДК преди
изборите. Така вече бившият член на
Изпълкома на федерацията повтори думите на Йордан Лечков, който първи
разкри машинациите. На този етап обаче доказателства няма.
“Бях решил да не отварям тази тема,
защото ще тръгне като снежна топка.
Конгресът беше много лош. Имаше редица купени гласове. Сигурен съм, подготвил съм някои неща. Чакам само нахалството им да отиде до N-та степен.
В тоалетните привикваха хора от мал-

ките клубове, предлагали са им по 23000 лева”, обяви Стефанов пред БНТ.
“Имам хора, които са готови да докажат, че са им предлагали пари. И това
се случва в деня на избора, в тоалетните в НДК. Те настояваха да имат представители при броенето на бюлетините, за да видят дали хората, на които са
дали, са гласували за тях или са ги излъгали. Защото и вечерта по хотелите са
влизали и са търсили хора от клубовете. Това не са Бербатов, Стилиян и
Мартин, а хора около тях.
Двама сериозни човека, които познавам, единият е собственик на медия, другият - мастит адвокат, ми разказаха какви
предложения са получили. На единия от

тях му казали: “Застани зад нас, агитирай, ще бъдеш член на Изпълкома”. Това
не е нормално, не се прави така. Четирипет месеца медиите бомбардираха с техни компромати, този бил такъв, онзи онакъв. А всички помним какво се случи
при загубата с 1:6 от Сърбия, когато
едно момче се хвана за крака и каза “Ох,
боли ме”, а после отиде да играе за
Манчестър Юнайтед. Как това момче да
управлява БФС? Боби Михайлов беше
президент, а Бербатов, като ни биха
сърбите, тръгна с Неманя Видич за
Англия и игра за Юнайтед, разсърди се.
Бил сърдит на Данчо Лечков, ама Лечков не е България. Сега искал да управлява футбола, да, да, ама не.

ГЛЕДАЙТЕ

Мъри хока левскарите
след първата победа
Мъри Стоилов нахока
футболистите на Левски след
първата си шампионатна победа. В мач от XI кръг “сините” обърнаха символичния
домакин Локо Сф с 2:1. Пред
празните трибуни на Националния стадион головете вкараха Здравко Димитров (37)
и Билал Бари (57), като за
мароканския нападател това
е първи гол за столичани в
26-ия му мач.
“Резултатът е важен.
Имахме добри мачове досега
и не печелихме трите точки.
Сега ги спечелихме с недобра игра. Не играхме добре и
не съм доволен. Трите точки
обаче бяха жизнено важни.
Локомотив игра на добро
ниво. Очаквах липсата на
публика да създаде минорно
настроение. Нашият отбор
разчита на феновете си и сега
може това да е изиграло някаква роля. Не обичам мачове без публика, смятам даже,
че наказанията без фенове
трябва да се заменят с парични санкции. Не търся оправдания обаче, че играхме зле.
Бари има нужда от голо-

СНИМКА LEVSKI.BG

“Правим анализи, гледаме,
коментираме вече много години, добре изпълни дузпата
той, просто не ме гледаше и
за мое щастие успях да я извадя. Последните 10 минути
пак имаше паника при нас в
защита. Преди този мач Левски имаше 8 т., това е несе-

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

риозно, трябваше да вземем
победата. Виждате и нашите
смени, какви млади момчета
влизат, това също е важно за
тяхното развитие. Изключително важна победа и за нашите млади състезатели”, заяви Михайлов, който вече е
видимо отслабнал.
»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

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
20.00 ЦСКА 1948 - Берое
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
22.00 Арсенал - Кристъл Палас
ПО РИНГ
21.45 Венеция - Фиорентина
ПО МАКС СПОРТ 4
22.00 Еспаньол - Кадис
ПО НОВА СПОРТ
ХОКЕЙ НА ЛЕД
19.30 Спартак - ЦСКА
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
20.00 Турнир в Антверпен (мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
14.30 Турнир в Москва (мъже)
БАСКЕТБОЛ
19.00 Академик Пд - Берое
РЕЗУЛТАТИ

С дебютния си гол Билал Бари (вляво) оформя
резултата за обрата на Левски над Локо Сф
ве, защото видяхме какви
леки положения пропусна.
Трябва да играем по-добре”,
обяви Стоилов.
На ст. “Васил Левски”
Октавио Мерло (2) откри, а в
средата на второто полувреме Ники Михайлов хвана
дузпа на Пламен Крачунов.

Има още един конгрес, тогава всички
ще се убедят в правотата на думите ми.
Със сигурност няма да бъдем толкова
наивни. Аз съм вече над 70-годишен и
не държа да бъда в Изпълкома. Хубаво
е, че в него попаднаха Веско Балевски и
Иван Василев - футболни хора. За някои други и аз като Наско Сираков ще
се въздържа от мнение.
Нещата няма да станат с магическа
пръчка. Мишел Платини или Сеп Блатер
да дойдат, не става ей така. Дори и Дейвид Копърфийлд да бъде, също няма да
може. Футболът ни се нуждае от държавна подкрепа. Силно се надявам да бъде
съставено правителство, което да помага и на спорта”, добави Стефанов.
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—ÓÙËˇ - 1000,
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EFBET ЛИГА
XI КРЪГ
Пирин - Ботев Вр 3:1
1:0 Станоев (37-д) 1:1 Георгиев (45+5) 2:1 Йорданов (69) 3:1 Костов (72), ЧК: Виейра
(Б-39); Локо Пд - Арда 0:0; Лудогорец - Царско село 4:0 1:0 Са (56) 2:0
Сотириу (66) 3:0 Сантана (78) 4:0 Десподов (87); Локо Сф - Левски 1:2
1:0 Октавио (2) 1:1 Димитров (37) 1:2
Бари (57); снощи: Черно море - Славия; ЦСКА - Ботев Пд; днес, 20.00:
ЦСКА 1948 - Берое; III кръг: утре,
15.00: Локо Пд - Пирин.
ВТОРА ЛИГА
XIII КРЪГ
Септември Сф - Миньор Пк 3:0
1:0 Каса (40) 2:0 Рамадан (77) 3:0 Илиевски (79); Марица Пд - Хебър 3:1
1:0 Грънчов (45+1) 1:1 Михайлов (60)
2:1 Тонев (81-д) 3:1 Танчев (87); Спортист Св - Марек 2:0 1:0 Христов (6)
2:0 Русинов (51); Нефтохимик - Созопол 1:1 0:1 Христов (52) 1:1 Каменов (54); Струмска слава - Етър 1:4
0:1 Апостолов (17) 0:2 Петков (55) 1:2
Попович (69) 1:3 Янков (72) 1:4 Кнежевич (80); Спартак Вн - Янтра 1:1
0:1 Казаков (46-д) 1:1 Исуф (95-д);
Добруджа - Левски Лом 3:0 2:0 Димитров (9 и 41) 3:0 Абушев (55); днес,
16.00: Литекс - Лудогорец-2; 17.30:
Монтана - Ботев Пд-2; утре, 18.00:
ЦСКА 1948-2 - Септември Сим.
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Григор Димитров (№28 в
света) не успя да се класира
за финала на “Мастърс 1000”
турнира в Индиън Уелс ($9
146 125). Най-добрият ни тенисист бе сломен от първата
ракета на Великобритания
Камерън Нори (№21) с 2:6,
4:6 за 1,27 часа. Българинът
не успя да се противопостави на този съперник, след
като бе видимо изморен. В
предните два кръга хасковлията стигна до обрати над световния №2 Даниил Медведев
(Рус) и Хуберт Хуркач (Пол,
№12). Сега Гришо направи 28
непредизвикани грешки именно заради умората.

Тази седмица Гришо трябваше да играе в Антверпен,
но отказа участие, за да успее да се възстанови за АТП
500 надпреварата във Виена
от 25 октомври.
С брилянтното си представяне в Индиън Уелс, който се
води като петия турнир от
Големия шлем, Димитров заслужи $343 000 и 350 т., с които
днес ще прогресира със седем
позиции до №21 с 2231 т.
Българинът е само на 39 т. от
завръщане в топ 20.
“Това беше най-големият
мач в кариерата ми. Григор
беше малко уморен от предишните мачове, но се бори

СНИМКА БГНЕС

Григор Димитров (вляво) и Камерън Нори се поздравяват след 1/2-финала в Индиън Уелс

Григор Димитров изпусна
финала в Индиън Уелс
Българинът прогресира със седем места в световната ранглиста
За Димитров това бе първи
1/2-финал на такъв турнир от
2019 г., когато в Париж загуби
от Новак Джокович (Сър, №1).

здраво и в началото на втория
сет направи нещата тежки, не
беше лесно. Играх много големи мачове тази година, кое-

то помогна. Усещам, че съм
свикнал с големите моменти
и мачове. Чувствам се все покомфортно и играя по моите

правила във важните моменти”, каза роденият в Южна
Африка Нори. На финала
през нощта той игра за тит-

лата срещу грузинеца Николоз Басилашвили, който сломи Тейлър Фриц (САЩ) със
7:6 (5), 6:3.

Грациите с титли преди
Световното в Япония

14-годишен с рекорд в
баскетболното първенство

Грациите на България заслужиха златните медали в генералната репетиция за
Световното първенство в Китакюсу, Япония (27-31 октомври).
Ансамбълът триумфира с първото място
в многобоя на турнира Гран при Марбея.
Българският тим в състав Симона Дянкова,
Мадлен Радуканова, Лаура Траатс, Стефани
Кирякова и Ерика Зафирова получи общ сбор
от 98,500 точки, изпреварвайки с близо 4 т.
Беларус, а на трето място остана испанският
ансамбъл с 83,100 т. В съчетанието с пет
топки българките, които са олимпийски шам-

Бургаски талант записа името
си в историята на Националната
баскетболна лига. 14-годишният
Максим Чоков е най-младият играч с точки в първенството. Обещаващата звезда на Черноморец
порази коша на Шумен при разгрома на “акулите” със 114:63 т.
(28:20, 32:15, 28:14, 26:14) в мач
от втория кръг.
Роденият през 2007 г. баскетболист стори това още при дебюта си с мъжкия отбор на бур-

пионки от Токио, получиха рекордна оценка
50,650 т. На три обръча и два чифта бухалки
те бяха оценени с 47,850 т. Шампионатът в
Япония ще бъде последен за Дянкова, Радуканова, Траатс, Кирякова и Зафирова, които
след него се оттеглят.
Петата от Игрите в Токио Боряна Калейн
спечели титлата в многобоя на “Чалъндж къп”
в Клуж-Напока, Румъния. 21-годишната
възпитаничка на Марияна Памукова събра
общо 103,700 т. след четирите си съчетания.
Другата българска представителка - Татяна
Воложанина, се нареди пета с 96,200 т.

Хебър заслужи и Суперкупата
Хебър заслужи Суперкупата на България
по волейбол. В мача за
отличието шампионите
обърнаха Нефтохимик с
3:1 гейма (-16, 22, 21,
18). Трофеят е втори в
клубната витрина, след
като “тигрите” го грабнаха и през 2019 г.
Пред празните трибуни в зала “Иван Вазов” в
Стара Загора пазарджиклии бяха водени от Мартин Коста Бланко в отсъствието на старшията Камило Плачи, който има
здравословни проблеми.
Топреализатор с 18
точки е Якопо Масари.
Италианският посрещач
стана и МВП на мача. Блокировачът Виктор Йосифов добави 14 т. за успе-
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Тодор Алексиев (в средата) блокира удара
на Мирослав Градинаров за победата на Хебър
ха, а ветеранът Тодор
Алексиев приключи с 13.
Така Хебър спечели с чек
за 10 000 лв. За “шейховете” Николай Учиков бе
над всички с 26 т., а Ми-

рослав Градинаров заби
13 т. На разгрявката капитанът Николай Николов
получи контузия и на неговото място игра Венцислав Рагин, който заби 5

т. Нефтохимик пропусна
да заслужи пето отличие.
“Стартирахме добре
у нас и в Шампионската
лига. Това дава увереност
и спокойствие в състава.
Ясно е, че имаме потенциал, въпреки някои неточности. Пазарджик дава страхотни възможности за волейбол. Близо съм
до семейството и се чувствам страхотно. Търсим
оптимален вариант за играта с разпределителите.
Предстои ни още много
работа. Надявам се Камило Плачи да се върне поскоро, дано всичко се
развие добре около него.
Неговата липса ни се отразява, но има достойни
заместници”, заяви Виктор Йосифов.

газлии. 185-сантиметровият гард
се задържа 4 минути в игра. В
тях той се разписа с 3 точки след
1/2 при стрелбата си от далечна
дистанция.
Чоков е преминал през школите на Делфин и Берое, а от 2019а е пълноценна част от академията
на Черноморец. Младият талант
загатва за потенциала си още преди 2 години, когато завършва на
първо място по бързина и точност
на едноседмичен лагер в Сърбия.

Карамаринов награди
Атлет №1 на Европа
Добромир Карамаринов награди Атлет №1 на Европа за 2021 г. Българинът влезе под прожекторите,
тъй като вече е президент на Европейската атлетика.
Тържествената Гала се проведе в Лозана. При мъжете
№1 е Карстен Вархолм (Нор), а при дамите отличието
грабна Сифан Хасан (Нид). Двамата са част от европейските атлети, които спечелиха 20 медала на Олимпиадата в Токио това лято.
В японската столица Вархолм стана първият човек
с резултат под 46 секунди на 400 м с препятствия, а
Хасан взе три медала от Игрите, включително две титли на 5000 и 10 000 м.
Хасан спечели отличието Атлетка на Европа за
първи път и е едва втората нидерландка с това престижно признание след спринтьорката Дафне Схипърс,
която оглави тази класация през 2014-а и 2015-а.
Вархолм става Атлет №1 на Стария континент за
втори път. През 2017-а той бе избран за Изгряваща
звезда на Европейската атлетика, а през 2019-а взе
приза при мъжете. Карстен получи наградата си именно от Карамаринов, който е и дългогодишен шеф на
българската атлетика.
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