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Животът поскъпна с близо 5 на сто
Най-голямо е повишението на газа. От Държавната комисия по
стоковите борси и тържищата очакват цените на основните храни да скочат с още 5-7 на сто до края на годината.
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8 милиона източени
от ученически почивки

Евгени ГАВРИЛОВ

Директорът на дружество към МОН вземал по 10 000 лева

П
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Фирмата “Ученически
отдих и туризъм”, която е
под шапката на Министерството на образованието и
науката, е източила държавата с близо 8 милиона лева
за фиктивни почивки на ученици. Дружеството не може

рез 30-годишния ни сбъркан
преход една от мантрите, която непрекъснато бе повтаряна от т.нар.
неолиберални икономисти и бизнесмени, е: “Трябва възможно наймалко намеса на държавата в икономика”. В добри времена те бягаха от нея като дявол от тамян.
Дойде обаче поредната криза - енергийната, и хленченето за държавна
помощ се засилва. Предложения как
бизнесът да се подпре на стабилно
държавното рамо валят отвсякъде.
Това се видя и на вчерашната дискусия по темата под патронажа на
президента Румен Радев. От увеличени помощи за бита през връщане
на пари на фирмите до промяна на
системата. КРИБ вече настоя за
директни договори на фирми с
държавната АЕЦ “Козлодуй” и с
НЕК.
Да се компенсират за всички небитови потребители 75% от разликата между прогнозната пазарна цена
на КЕВР и реалните пазарни цени от
август насам, докато се нормализира
пазарът, иска пък АИКБ. Има идея
фирмите да отидат при доставчик от
последна инстанция, като токът се
купува на цена, близка до себестойността, плюс 10% печалба. При това
положение цената на “Козлодуй” ще
е 60-65 лв. за мегаватчас, на вецовете
на НЕК - 84 лв. Друго предложение
е да се осигури възможност токът
от държавните централи да се изкупува от НЕК като краен снабдител
и да се продава на бизнеса. Всичко
това, както се вижда, не може да
стане без държавата - майка. Бъдете
сигурни, кризата ще отмине и бизнесът пак ще започне да говори за
нея като за мащеха.

EUR:
1.95583

GBP:
2.31629

USD:
1.68548

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ПРОМЕНЛИВО

да докаже, че е осъществило 293 000 нощувки, показват проверки на звеното за
вътрешен одит.
Фирмата е поискала и е
получила от МОН за 2 години малко над 9,1 млн. лева
за близо 300 000 нощувки.

След това е върнала на министерството около 1 млн.
лева с признанието, че е
допуснала грешка. Одитът
обаче е установил доказателства за 6116 нощувки на
деца в бази на УОС. За тях
МОН би трябвало да преве-

де едва 186 293 лева.
Изпълнителният директор е получавал брутно
възнаграждение от 17 минимални заплати или 10 370
лева месечно.
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СНИМКА БГНЕС

Полицията се опитва да разпръсне докери в италианското пристанище Триест, протестиращи срещу влязлото
в сила изискване за “зелен паспорт”. От 18 октомври работещите в Италия трябва да показват т.нар.
зелен пропуск, който да доказва ваксинация, скорошно преболедуване на вируса или отрицателен тест.
Иначе ще бъдат обявени за отсъстващи без заплащане. Протести имаше и в други градове на страната
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8 милиона източени от
фиктивни ученически почивки
Парите са изчезнали във фирма към МОН, шефът й вземал по 10 000 лева на месец
Фирма към Министерството на образованието и науката е източила държавата с близо 8 милиона лева за неосъществени почивки на ученици. “Ученически отдих и спорт” ЕАД (УОС) не може
да покаже документи и регистрации за
почти 293 000 нощувки, съобщи образователният министър проф. Николай
Денков. Звеното за вътрешен одит на
министерството е извършило поредица
от проверки през последните четири
месеца. Установено е, че ръководството
на търговското дружество, чийто принципал е министърът на образованието,
не може да докаже огромна част от
почивките на ученици, за които е получило средства от МОН. Ведомството
субсидира по 30,46 лв. за ученик на ден,
а децата доплащат по 18 лв. за пълен
пансион, 12 лв. за полупансион и 6 лв.
за нощувка със закуска. Фирмата е по-

искала и е получила от 2 юли 2019 г. до
30 юни 2021 г. малко над 9,1 милиона
лева за близо 300 000 нощувки.
В капитала на “Ученически отдих и
спорт” влизат 145 почивни бази, а според договори с МОН от последните две
години дружеството е трябвало да прати 48 258 ученици на почивка и да
реализира не по-малко от 482 598 настанявания в поне 30 бази. Към договора от 2019 г. обаче няма списък на
въпросните бази. При одитите не са
представени счетоводни документи за
приходи от доплащанията на учениците за тези дни. Няма нито хартиени,
нито електронни регистри, а в Единната система за туристическа информация са записани само 6116 нощувки на
деца в бази на УОС. За тях МОН би
трябвало да преведе само 186 293 лева.
След първия одит на МОН през

август ръководството на дружеството
признало за “погрешно отчетени настанявания” с 37 009 нощувки, които
били записани като осъществени, а
всъщност били “прехвърлени заявки от
клиенти от минали периоди”. Заради
споменатата “грешка” фирмата е
върнала на МОН 1 млн. лева.
От МОН са установили още, че
част от обявените нощувки са отбелязани в неизползваеми или неработещи
изобщо бази като “Фиш фиш” в Албена. В “Кранево - Русе” също не са
приемали туристи, но има записани
като почивали 522 ученици.
Фиктивните резултати на УОС са
послужили като мотив за повишаване
на заплатите на ръководството. Според справка за първите три месеца на
2020 г. изпълнителният директор на
дружеството е получавал брутно възна-

граждение от 17 минимални заплати
или 10 370 лева месечно. На 16 юли
възнагражденията са увеличени с още
1,5 минимални заплати или с 975 лв.
заради положителен финансов резултат. МОН ще подаде сигнал до главния
прокурор и Агенцията за държавна
финансова инспекция за злоупотреби
в особено големи размери.
По-късно от дружеството се оплакаха, че от МОН са изнесли данни без
първо да им предоставят одита за коментар и обсъждане. Оттам смятат, че
министър Денков е бил подведен
несъзнателно. “В този смисъл атаката
точно в този момент оценяваме единствено и само като политическа битка
между опоненти”, пише в позицията
на “Ученически отдих и туризъм”.
Коментар на стр. 5

Предлагат зелени сертификати и за учителите
Министерството на образованието и науката ще подкрепи решение на здравното
ведомство за въвеждане на
зелени сертификати за преподавателите и непедагогическия персонал в образователните институции. Той обаче
ще се прилага най-рано след
месец, за да се даде още една
възможност на желаещите да
се ваксинират. С тази новина
министърът на образованието
проф. Николай Денков излезе
от заседанието на експертния
съвет на МЗ, което трябваше
да вземе решение за евентуално затягане на мерките. Конкретни нови ограничения ще
бъдат обявени до дни, стана
ясно след заседанието. Порано през деня здравният министър Стойчо Кацаров заяви,
че ситуацията е много сериозна и напрегната, но на този

етап вечерен час и тотален
локдаун не се налагат.
В очакване на последните
решения на МЗ натискът върху
болниците расте. Все повече са
случаите на линейки с болни,
които обикалят болници в София в търсене на свободни легла за пациентите. В “Св. Анна”
са заети всички 160 легла за
болни от коронавирус. Там
разчитат на голямото си спешно отделение, в което има
възможност болните да чакат
освобождаване на място в отделенията. Слагат се и допълнителни легла в стаите. В “Пирогов” също няма свободни места. Там се лекуват малко над
200 пациенти. Разходът на кислород е близо 9 тона на денонощие, което е почти осем пъти
повече от обичайното. Болницата се опасява, че скоро няма
да може да приема пациенти в

СНИМКА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Опашка се изви пред КОВИД-зоната на 11 ДКЦ в София. Само до обяд там са били
прегледани 45 души, от които 23 са били с положителни тестове. Подобна бе ситуацията
и пред други КОВИД-зони на столичните поликлиники, докато опашки за ваксинации липсваха
реанимацията.
Лекари, медицински сестри, шофьори на линейки и санитари от центровете за
спешна медицинска помощ от

Спецпрокуратурата се отказа
от дело срещу Марешки
Спецпрокуратурата
е прекратила делото за
престъпен сговор срещу
лидера на “Воля” Веселин Марешки и съпартийците му Кръстина
Таскова и Пламен Христов, съобщи “Сега”. На
13 юли 2017 г. държавното обвинение обяви,
че покрай друго разследване срещу Марешки
прокурори във Варна са
попаднали на данни, че
през 2012 г. той е опитал да наложи монопол
в аптекарския бизнес, а
година по-късно негов
близък по партийна линия оглавява Изпълнителната агенция по лекарствата и назначава
подходящите служители,
които започват целена-

сочени проверки срещу
апетитни аптеки и цели
аптечни вериги. Според
разследването от есента
на 2012 г. до края на
2015 г. във Варна, Добрич, Видин, Плевен и
София Марешки е заплашвал 7 собственици
на аптеки и ги принудил
да му продадат част или
целия си бизнес, а други
- да зареждат лекарства
на високи цени от склада на фирмата му “Фармнет”, ръководен от депутата от “Воля” Пламен
Христов, който заедно с
Таскова изнудвал фармацевтите. През 2018 г.
главният прокурор Сотир Цацаров поиска
имунитета на тримата
депутати, а спецпроку-

ратурата ги привлече
под отговорност за
престъпен сговор.
На 19 юли 2021 г.
спецпрокуратурата е
прекратила делото с мотив, че обвиняемите не
са извършили изнудване,
а нелоялна конкуренция,
която според НК не е
престъпление,
и
прехвърля топката към
КЗК. Прокуратурата
обаче е сезирала КЗК за
Марешки още в началото на 2017 г. Комисията
е санкционирала “Фармнет” с 0,1% от приходите й за 2016 г. или с 494
839 лв. Решението е отменено от ВАС през
2020 г., а КЗК е осъдена
да плати на фирмата
8050 лв.

цялата страна и КОВИД-отделенията в болниците се
очаква да излязат на протест
пред МЗ утре. Поводът е неясна заповед за изплащане на

допълнителни възнаграждения
за работа в условията на пандемия, която водела до несправедливото и субективното им разпределение.

Провал и на разследването
срещу Каракачанов
Проверката на Военната прокуратура за работата на бившия министър на отбраната Красимир Каракачанов, която бе поискана от
служебния министър Георги Панайотов, е прекратена. Държавното
обвинение не е намерило основание да образува предварително производство за главна дирекция “Отбрана”. Сигналите, освен на Военната прокуратура, са подадени в АДФИ, но оттам още няма отговор,
каза министърът, който заедно с президента Румен Радев и началника на Генералния щаб Емил Евтимов поднесе цветя на паметната
плоча на загиналите парашутисти в столицата. Отказът на прокуратурата е по два от сигналите, за третия няма отговор. На 27
юли Панайотов съобщи, че в МО са извършвани предварителни 100процентови авансови плащания по договори, като 80-90% вече са
авансово разплатени. Това важи за изграждането на инфраструктурата на новите самолети Ф-16 на авиобаза “Граф Игнатиево”,
където от декември 2020 г. до май т.г. са дадени авансово над 184
милиона лева. От около 50 проекта по изграждане на инфраструктурата се работи по три, а парите са платени. Под булото на секретността не са правени търгове и конкурси за избор на изпълнител на
даден проект или дадена обществена поръчка, заяви министър Панайотов. Проектите са раздавани с посочване на фирми.
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Нинова призова за
нова ядрена мощност
Националният интерес на България
изисква нова ядрена мощност, заяви
Корнелия Нинова през социалните мрежи, тъй като е под карантина у дома си.
Според председателя на БСП още отсега трябва да се постигне съгласие темата да бъде задвижена в следващото Народно събрание.
“И за АЕЦ “Белене” бяхме прави,
както за много други неща, но кой да ни
чуе. Разни интереси попречиха да бъде
защитен националният интерес на България”, написа Нинова. Тя припомни подписката на БСП от 2013 г., когато бяха
събрани над 770 000 подписа за национален референдум. “Мнозинството на
ГЕРБ тогава подмени въпроса на допитването. А след това прие решение в парламента за прекратяване на строителството на нова атомна централа на площадката в Белене”, обобщи тя. По думите й
вече е ясно, че единствената сигурна и
евтина заместваща мощност на въглищните централи е ядрената енергия, но се
загуби ценно време, за което плаща целият български народ. “Нека всички партии, които ще влязат в следващото Народно събрание, отсега да постигнем
съгласие, че едно от първите неща, което
ще направим, е да дадем ход на изграждане на нова ядрена мощност. Това е работещото и разумно решение”, призова
председателят на БСП.
Тази сутрин социалистите ще направят символично откриване на националната си кампания за парламентарния
вот. В столичната галерия “nOva art
spacе” ще бъдат водачите на листи,
освен това ще бъде представен планът

Според лидера на БСП националният интерес изисква
още сега да се постигна съгласие темата да бъде
задвижена в следващото Народно събрание

Откриването на кампанията в Пловдив област
бе уважено и от кметове на БСП в района
на БСП за първите 100 дни на парламента и правителството.
В някои избирателни райони вече
бяха направени откривания на кампанията. Началото за Пловдив област бе дадено от Влаховата къща в село Брестовица,
община Родопи. “Заставам пред вас като

човек, който иска да промени страната си, така че тя да е по-добро място
за нас, за родителите ни, за децата ни.
Аз вярвам в това, заедно трябва да
повярваме, че е възможно, и сме
длъжни да извоюваме тази промяна”,
заяви водачката на листата Веска Нен-

ПЕТЪР КЪНЕВ:

БСП е балансьор, който спокойно
и внимателно обсъжда всички проблеми

На среща с жителите на
град Камено водачът на листата на левицата в Бургас
инж. Петър Кънев подчерта, че БСП е доказала, че е

балансьор, който спокойно
и внимателно обсъжда
всички проблеми. Той очаква след изборите да бъде
формирано правителство,

като БСП има абсолютно
реален шанс да влезе в
изпълнителната
власт.
“Цяла година държавната
администрация е на стенд-

бай, т.е. на изчакване. Цяла
година бизнесът практически ходи по кабинетите и
гишетата и се моли някъде
нещо да подпишат, а никой
не смее нищо да прави”,
каза той. Кънев посочи, че
цените на тока и горивата
се повишават, епидемията
отново се развихря и на
фона на всичко това е недопустимо в страната да няма
стабилно управление.
“Не можем да оставим
бъдещето на децата ни да е
такова, каквото го виждат
нашите колеги от други партии. Не може да не знаеш
стихотворението “Аз съм
българче”, не може да не
знаеш, че е имало турско
робство, не може да не знаеш таблицата за умножение.
Това не трябва да го допускаме. Има възможност нещата да се променят”, смята Тодор Байчев, кандидат
за депутат. “Имаме шанс да
вървим напред. Сегашната
политическа обстановка показва, че БСП има какво да
даде на България”, добавиха другите кандидати Таня
Иванова и Живко Бараков.

чева. Според нея политиците трябва да са
отговорни и подготвени за решаването на
тежките проблеми, свързани с икономическата, социалната и енергийна кризи. “В БСП
сме подготвени и знаем какво и как трябва
да се направи. Готови сме с програмата за
първите 100 дни на управление, спешни
мерки, свързани с енергийната криза и бюджета за 2022 г. Не трябва да позволяваме
случилото се в 45-я и 46-я парламент да се
повтори”, добави тя.
Водачът на листата в столичния 24 МИР
Георги Свиленски зададе въпросите, на които левицата очаква отговор от останалите
партии по време на кампанията: “Съгласни
ли са, че Истанбулската конвенция не трябва да бъде ратифицирана, че джендър идеологията не трябва да бъде вкарвана, че Република Северна Македония трябва да бъде
присъединена към ЕС, без да нарушава договора, който е подписан? Съгласни ли са,
че трябва да бъде намален ДДС на храните
от малката потребителска кошница от 20%
на 9%, че ДДС на енергоносителите трябва
да бъде намален от 20% на 9%, за да бъдат
облекчени българските граждани, че трябва
да има по 200 киловатчаса помощ на всяко
семейство”. В тв участие той посочи, че БСП
е показала, че може да води диалог, да говори, но и да изслушва. Има какво да предложим, само да е в рамките на държавността
и Конституцията”, подчерта Свиленски.

Социалистките
с категорична
подкрепа за
Радев и Йотова
Обединението на социалистките в БСП
заяви категоричната си подкрепа за президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова за втори мандат. Като мотив за
подкрепата си те посочват, че от всички
настоящи кандидати за държавен глава единствено Радев е подкрепил протестите миналото лято, а през последните 5 години
двамата не са спрели ясно и отчетливо да
отстояват каузите за справедливост в
държавата на всички нива. Радев и Йотова
станаха символ на борбата против корупцията и защитник на социалните каузи за
достоен живот, посочи председателят на
Обединението на социалистките Дора Янкова след заседание на оперативното бюро
с областните координаторки.
Янкова отбеляза, че дамите да се обединили около няколко инициативи, които
могат да организират онлайн съобразно
пандемичната обстановка. Тя е категорична, че социалистките ще вложат всички сили
за спечелване на президентския мандат и за
достойното представяне на левицата на
парламентарните избори.
Важните теми, по които социалистките
ще работят до края на 2021 г., са проблемите с домашното насилие, законовата регулация за работа от разстояние, социалните неравенства и цените, инфлацията и доходите.
Акцент е поставен и върху неравностойното заплащане между мъжете и жените.
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Животът е поскъпнал
с близо 5 на сто за година
Очакват цените на основните храни да скочат още с 5-7 на сто до края на 2021 г.
Инфлацията от началото на
годината (септември 2021 г.
спрямо декември 2020 г.) е 3,5%,
а годишната инфлация за септември 2021 г. спрямо септември
2020 г. е 4,8%, съобщиха
от НСИ. Средногодишното
поскъпване на живота за периода октомври 2020-септември
2021 г. спрямо периода октомври 2019-септември 2020 г. е
1,6%. Както и предходния месец,
най-сериозно през септември е
нарастването на цените на централното газоснабдяване (скок с
12,%), докато газообразните горива за битови нужди са
поскъпнали с 2,4%, а цените на
въглищата и на дървата за отопление - с по 4,7 на сто.
Статистиката отчита солидно повишение на цените спрямо
предходния месец и на услугите,
свързани с образованието - 3,7%.
Хранителните продукти и безалкохолните напитки са поскъпнали с 1,2%, а алкохолните напитки и тютюневите изделия - с
0,4%. Облеклото и обувките незабележимо са поевтинели - с 0,1
на сто. Цените за жилища, вода,

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

електроенергия, газ и други горива се увеличават с 1,2%, а за
жилищно обзавеждане - с 0,4%
спрямо месец по-рано.В същото
време при транспортните цени
има намаление с 0,5%, а за развлечения и култура - понижение

с 4,6 на сто.
Очакваме основните храни да
поскъпнат с нови 7% до края на
годината. Това прогнозира председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Въпре-

ки високите цени на тока и на
природния газ обаче, няма да се
стигне до рязък скок. Причините
са конкурентният пазар и свитото потребление. След върховите
стойности в цените на храните
през август и септември от нача-

лото на октомври пазарът се стабилизира, а потреблението се
свива. Задържат се цените на захар, брашно, варива и месо,
твърди Иванов.
Само при олиото от основните хранителни продукти има
рязко изменение - 36% спрямо
цените от миналата година. Това
е все пак доста по-ниско от ценовите равнища през юли. Там
се стигна до 53% разлика спрямо миналата година. “Общо взето реколтата от слънчоглед е
много добра за олио. Към момента се очаква една низходяща
тенденция, тя не се случва вследствие на създадената ценова паника, допълни шефът на комисията. Заради по-високите цени на
тока и газа незначително
поскъпване до края на годината
се очаква при продуктите от
преработващата промишленост.
“При хляба при всички случаи
ще има някакво покачване на
цените. Същото ще бъде и при
млечните и месните продукти. В
момента темпът на поскъпване
на продуктите е между 5 и 7%”,
коментира Владимир Иванов.

РУМЕН РАДЕВ:

ГЕРБ прие полузатваряне на въглищните централи в кратки срокове
България е оставена
без енергийна стратегия
в период, в който цяла
Европа адаптира своята
икономика към “Зелената сделка”. Това каза
президентът Румен Радев в началото на кръгла
маса на тема “Мерки за

решаване на проблема с
високата цена на електроенергията и природния газ. Подготовка на
позицията на България
пред ЕС”. Той обърна
внимание, че предишните управляващи са говорили едно пред нашите

СКРЪБНА ВЕСТ
На 13.10.2021 г. ни напусна

работници в мините и в
ТЕЦ-овете, а направиха
съвсем друго в Брюксел.
“Не приеха навреме Механизма за капацитет и
за разлика от Полша, която след 1 юли 2025 г.
ще получава финансова
подкрепа за своите централи, ние няма да получаваме помощ. Приеха
на практика и капитулираха през 2019 г. с внасянето на интегрирания
план “Енергетика - климат”. Знаете какви условия реално се приеха за
нашите ТЕЦ-ове. На
практика полузатваряне
в едни кратки срокове”,
каза Румен Радев. Пре-

зидентът обърна внимание и на наследството в
нормативната база и посочи, че там има
несъвършенства и дефицити. “Знаем, че се изкараха над 350 малки фирми без подготовка в някаква псевдолиберализация и те са вече на свободния пазар. Всичко
това
допълнително
задълбочава кризата, в
която сме в момента.
Най-важната мярка, от
която България би имала полза, не присъства в
съобщението на ЕК и
това е или дерогация,
или ограничаване и намаляване на цените на

емисиите”, коментира
президентът.
В сряда правителството ще вземе решение с
конкретни мерки за справяне с високите цени на
електроенергията, каза
служебният премиер
Стефан Янев. Според
него същественият проблем у нас е с цената на
електроенергията за бизнеса, защото макар и домакинствата да са на защитения пазар, те са под
натиск заради поскъпващите стоки и услуги. Затова и всички усилия са
насочени към овладяване
на високите цени на свободния пазар, а за мерки-

те за бита ще се работи
по “отделна писта”.
Всички мерки, които сме
обявили, предстои още да
се
усъвършенстват,
търсим дългосрочни решения, ще търсим защита на българския бизнес
и на потребителите, каза
Янев.
300 хил. лица и семейства ще бъдат подпомогнати през отоплителния сезон, като усилията ни ще бъдат насочени
към намиране на още
възможности за обхващане на допълнителен
брой уязвими потребители, каза социалният
министър Гълъб Донев.

Парното не може да плати борчовете си в срок
проф. д-р ЛЮБЕН
АСЕНОВ ЕЛЕНКОВ
1947 г. – 2021 г.

Председател на Движението на ветераните
- Красна поляна, София.
Дълбок поклон пред светлата памет на активния социалист и общественик, отдал много
сили и енергия до последния си дъх на социалистическите идеи!
РС на БСП и всички другари и
приятели от БСП – Красна поляна

“Топлофикация София” дължи над 130 млн. лв.
на “Булгаргаз” и не може да ги погаси в срока до
25 октомври, като очаква решение на проблема от
държавата, заяви пред БТВ директорът на дружеството Александър Александров. Той коментира, че
“Топлофикация София” е в дългова спирала от доста
време. Александров обясни, че дълговете се трупат
заради растящата цена на емисиите и регулираните
цени за парното. По думите му дружеството
изпълнява социална функция и определянето на
цената на топлинната енергия от КЕВР е в полза на
потребителите.
Получава се така, че цената за топлинна енергия за мегаватчас по пазарни цени заради
поскъпването на газа и емисиите е приблизително
два пъти по-висока от цената, на която дружеството продава услугата. Така за октомври дружеството очаква загуба от 30 млн. лв., а за ноември -

от 80 млн. лв. От началото на сегашния регулаторен период дружеството има 108 млн. недовзет
приход. Натрупаният дълг от 700 млн. лв. е за
последните 15 г., уточни Александров. От няколко
месеца всяка седмица превеждат между 8 и 10
млн. на “Булгаргаз”, каза директорът. Той гарантира, че столичани няма да останат без парно и
топла вода въпреки дълговете.
Според Александров в най-добрия случай от
2022 г. парното ще поскъпне с около 20%. Той
препоръча потребителите да разсрочват фактурите
си на равни месечни вноски. Водят се разговори с
държавата за директни компенсации за разликата
между цената на газа и определената цена от КЕВР,
което по думите му ще е помощ за потребителите.
Увеличението на цената на газа и емисиите обаче
надхвърля тези 20% и според него не бива да бъде
прехвърляно върху потребителите.

www.duma.bg
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ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАР. Чества се от
1996 г. на Деня на св. Иван Рилски, избран от лекарите за техен закрилник. На тази дата
през 1901 г. е създадена найстарата съсловна организация
в България - Българският лекарски съюз. Днес е и
ден на благотворителността. За първи път се
отбелязва у нас през 2002 г. по инициатива на
фондация “Щедро сърце”.
ПРАЗНИК НА ПЕРНИК. Денят на
св. Иван Рилски - покровител на миньорите, се чества като миньорски
празник. От 1994 г. с решение на ОбС
е определен за празник на града. Днес
празнуват още жителите на Дупница
и Кресна. Празнува и Минно-геоложкият университет “Св. Иван Рилски”.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Кой плаща масрафа?
Мая ЙОВАНОВСКА

Заведенията, които
ползваха помощ от държавата заради КОВИД-ограниченията и бяха единственият бранш, за който
ДДС бе намален на 9%, а
това ще продължи и през
следващата година, със
своите постоянни вопли
успяха да си издействат
да могат да работят без
ограничения. Това ще

става при представяне от
клиентите на сертификат
за ваксинация, официален
документ за преболедуване на КОВИД-19, ПСРтест или бърз антигенен
тест. Така те продължават да натискат властта с
претенциите си.
От миналата седмица
ресторантьорите правят
бързи тестове преди влизане на клиентите в заведенията и настояват
държавата да поеме сметката за това. Че даже и за
самите пунктове. При
изискването за “здравен
сертификат” за посещение на обществени места, каквото е предложението на държавния здравен инспектор д-р Ангел
Кунчев, е абсолютно задължително държавата
да осигури безплатни

бързи тестове, заявиха от
Конфедерацията
на
българския туристически
бизнес. В организацията
“първи свирки” са двете
асоциации на ресторантите и на нощните заведения, които вдигат наймного шум.
Ако властта го направи, това ще е, меко казано,
нагло, възмутително и абсолютна грешка с привкус
на лобизъм. Защото досега държавата не си е направила труда да поеме
поне тестовете за социално слабите и пенсионерите. И то в острата криза,
която стопи тотално парите на българите, които
са на дъното по доходи в
ЕС. А да се забавляваш
по кръчми и ресторанти,
дето хората се ръгат едни
в други, не е спешна нуж-

да и въобще не е мероприятие от първа необходимост в разгара на поредната КОВИД-вълна.
При този нисък дял на
ваксинация в страната поемането на подобен разход от държавата добре
ще отупа хазната.
Впрочем, БСП настоя
да бъде извършено национално КОВИД-изследване
и разяснителна кампания
за ваксинацията, което е
изключително важно, за да
е ясно накъде държавата
и здравната система да
насочат пари и усилия.
Да видим кое ще се
окаже по-важно. И ще
плащаме ли всички цената на тестовете за клиентите на кръчмите. Ще
бъде ли масрафът за наша
сметка, без да сме яли,
пили и веселили...

Безнаказаност
Деси ВЕЛЕВА

Поредният пример за
източване на държавни
средства бе разкрит вчера. Поредно доказателство за дългогодишни дремещи контролни органи. Пореден образец за проспани прегрешения, извършени на гърба на ученици

и родители, на цялото общество. Одит на Министерството на образованието и науката разкри схема за източване на пари
от държавата, но този път
не от частна фирма. Дружеството “Ученически
отдих и туризъм”, което
е под шапката на самото
ведомство, се е облагодетелствало от мизерните държавни субсидии,
предназначени за няколко хиляди ученици. Вместо те да почиват, други
са трупали легално в
сметките си, без свян, открито заплати, които не
са заслужили.
Моделът да се плащат
високи възнаграждения на
ръководства на държавни

или общински дружества
за сметка на болни, социално слаби, уязвими групи, деца съвсем не е от
вчера. Той се наслагва
през последните над десет
години и става част от статуквото, от реалността,
която се приема за нормалност, а не за необичайност. Слабо ще е да се
каже, че наглостта отново
е излязла извън всякакви
граници, и то в сферата на
образованието. Примерите за цинизъм, дебелоочие,
арогантност са дълбоко
навлезли в речника и битието на обществото, което все по-рядко се изненадва от тях. Затова и доказателствата за извършени нарушения не се при-

емат със срам и разкаяние, а с лична обида и
нови офанзиви. За разкриването на провинения
никога не идва време, затова и сега ръководството на фирмата се оплита
в оправдания за политически реваншизъм и битка
с опоненти.
Най-срамното е, че в
случая става дума за деца.
За тяхната психическа стабилност, за физическа отмора по време на пандемията, която ги удари още
по-силно и от възрастните. Именно в тези смутни
времена някои не са се посвенили да точат държавата в своя полза, укриващи се зад убедеността за
безнаказаност.

1745 - УМИРА ДЖОНАТАН СУИФТ, БРИТАНСКО-ИРЛАНДСКИ ПИСАТЕЛ И ЖУРНАЛИСТ (Р.
1667 Г.). Връх в творчеството му е сборникът
“Пътешествията на Гъливер”.
Първата част на сатиричния роман - “Гъливер в страната на лилипутите”, е написана през 1721 г.
За първи път книгата е публикувана през 1726 г., а през 1735 г. е публикувано второ, допълнено издание.
1870 - УМИРА ЕМЕРИХ (ИМРЕ) ФРИВАЛДСКИ, УНГАРСКИ БОТАНИК (Р. 1799 Г.). Като
уредник на Националния
музей в Будапеща, събирайки растения и животни, се
заема и с проучване на флората и фауната на Балканския полуостров. Описва
нови за науката растения и
животни, някои от които среща на територията на България. Сред по-известните са растението родопски силивряк (на снимката), популярно
също като “възкръсващо растение”, и познатата
на всички птица гугутка, чиято родина е Индия.
1912 - ЗАГИВА ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ, ПИЛОТ (Р. 1887 Г.). Първата жертва на българската военна авиация умира при облитане на своя самолет “Блерио”.
Топракчиев заедно със Симеон Петров първи в света разработват
специална методика за кацане със
спрял двигател. Тя влиза в програмата на Луи Блерио за обучение на
пилоти.
1931 - УМИРА СТЕФАН ПАНАРЕТОВ, УЧЕН И
ДИПЛОМАТ (Р. 1853 Г.). Първият български пълномощен министър във Вашингтон,
САЩ (10 декември 1914-1925 г.). Участва в българската делегация на Парижката мирна конференция, подготвила Ньойския мирен договор
(1919), а през 1921 г. е делегат в Обществото на народите.
1937 - УМИРА ЪРНЕСТ РЪДЪРФОРД, НОВОЗЕЛАНДСКИ ФИЗИК (Р. 1871 Г.). Основоположник на
ядрената физика. Получава
Нобелова награда за химия
(1908) за своите “проучвания на разпадането на елементите и химията на радиоактивните вещества”.
Извършва първата експериментална ядрена реакция
(1917) и ръководи групата, провела първото контролирано делене на атомно ядро (1932).
1947 - РАЖДА СЕ НИКОЛАЙ ДОБРЕВ, ПОЛИТИК (УМИРА 1999 Г.).
Министър на вътрешните работи (19961997), народен представител, член на ВС и
на ИБ на БСП. Играе
важна роля по време на
политическата криза в
началото на 1997 г. Награден посмъртно с медал
“Правосъдие, свобода, сигурност” от МВР.
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„Историята
е скърцаща врата...”
80-годишнината от рождението
на писателя Никола Радев ще бъде
отбелязана в „Старинният файтон”
Д-р Елена АЛЕКОВА

Националният литературен салон
“Старинният файтон” организира премиера на книгата “Литературна анкета
с Никола Радев”. Анкетата на литературния критик Никола Иванов бе издадена по повод 80 години от рождението на писателя в края на миналата година и е своего рода продължение на
“Книга за Никола Радев” (2018), представена навремето в Националния литературен салон “Старинният файтон”.
И двете книги са продукция на варненското издателство “Славена”. И двете
излизат по инициатива и с прякото
участие на Никола Иванов - на първата
той е съставител и редактор, във втората е събеседникът - “провокатор” на
анкетата. В първата виждаме Никола
Радев някак изотвън. Образът му из-

раства и се разраства, пречупен през
призмата на литературни критици и
анализатори, поети, белетристи, колеги
по служба и приятели, журналисти - в
отзиви, статии, анализи за негови книги
и творби, посвещения, спомени, интервюта с него. Втората ни го показва
изотвътре - през неговия собствен
филтър. Такъв, какъвто е - от дете до
последните му години.
Никола Радев не обичаше да говори
много-много за себе си. Но анкетиращият го Никола Иванов, негов близък
дългогодишен приятел, знае как да предразположи, да разговори мълчаливеца,
за да измъкне от него шепи злато. Диалогът се води непринудено, завладяващо. “Не е имало предварителен план споделя в “Необходимо предисловие”
литературният критик - или намислени
въпроси, които да предоставям на писателя и той да отговаря писмено.
Всичко е било спонтанно, недирижирано, естествено. Просто сядахме у тях в
апартамента му в “Младост 2”, включвах записващото устройство и започвахме разговор. Някои от записите са
правени вкъщи в Пазарджик, когато ми
е гостувал с Райничка (съпругата на
писателя - бел. Е.А.), други в Почивната станция на СБП във Варна, защото
в продължение на 10-15 години всяко
лято ходехме заедно на почивка там”.
Детството, студентските години в Ли-

тературния институт “А.М. Горки” в
Москва, в семинара по проза на Сергей
Залигин, годините като моряк, ходенето по мъките като издател, времето като
председател на Съюза на българските
писатели - всичко това, а всъщност цял
един живот, е предаден пестеливо,
живо, интригуващо. По страниците на
книгата оживяват интересни съдби и
характери, мяркат се силуетите на писатели от далечното и недалечното
минало, с които Никола Радев е другарувал или се е срещал епизодично, но
запомнящо се - Никола Фурнаджиев,

Светослав Минков, Людмил Стоянов,
Славчо Красински, Станислав Сивриев, Веселин Ханчев, Емилиян Станев,
Николай Хайтов, Ивайло Петров, Иван
Динков, Константин Павлов, Анастас
Стоянов... Кратки разкази, по-скоро
притчи... Поръсени с малко тъга, с малко хумор. Нещо като знаковата му книга “Когато Господ ходеше по земята”,
претърпяла няколко издания, само че в
по-друг, по-интимен, мащаб.
А към това - и много мъдрост, изведена от непосредствени наблюдения на
живота, но и от историята на живелите
преди нас. “Морето ме научи на много
неща - споделя писателят, - но едното
от тях е на приятелството, на дружбата. Това е морето. Когато дойде критичният момент, всички отиват задружно на дъното с “ура”. Няма единият
имал връзки и ще се спаси, а другите
не, няма такова нещо. Всички отиват на
дъното. Когато корабът потъва, потъва
за всички”. По повод на книгата си за
антифашисткото движение във Варна и
Варненския край в периода 1941-1944
г. “Истина без давност”, писана по
материали от Централния военен архив във Велико Търново, архивите на
Народния съд и полицейските архиви
от Варна, Варненския окръжен партиен архив, вестниците “Зора”, “Черно
море” и “Варненска поща”, по спомени
на десетки очевидци на събитията и
съратници на загиналите и други,
мъдрецът Никола Радев споделя в анкетата: “...Колкото до историческите истини, почти винаги животът ги допуска, но поуките са нищожни. Затова са
виновни и историците, които слугуват
на политиците, но най-вече политиците, които “подреждат” историята. А тя
е скърцаща врата, пъхат си пръста в
нея и често им го откъсва...”
Премиерата на “Литературна
анкета с Никола Радев” ще се
състои с участието на автора
Никола Иванов при спазване на
противоепидемичните мерки в
сряда, 20 октомври, от 18 ч. в къщамузей “Димитър Благоев - Дядото” в
София, ул. “Лайош Кошут” 34.

Прокуратурата
като собственик
Владимир ГЕОРГИЕВ

Прокуратурата се жали пред
Конституционния съд, че предишният парламент е приел закон, с който Бюрото за защита
на свидетелите й бе отнето, но
не за това точно, а защото барабар с придобиването на гвардейците на обвинението Народното събрание прехвърлило
противоконституционно и имуществото, обслужващо дейността им. А то при това било

значително нараснало по обем,
количество и качество през
прокурорските му финансови
години, увеличило е стойността си и било незаконно прилапано от новия му титуляр Министерството на правосъдието. Трябвало да си останат
тези дълготрайни материални
активи във владение на прокуратурата, казва Гешев. Такава
била волята на Конституцията.

Ценността на прокуратурата като балансов актив досега
не е изследвана в правната и
финансова литература. Независимо какви размествания от
организационно-юридически и
административен характер се
извършват в нейните структури, дори когато цели териториални или относително самостоятелни звена излизат от
нейната юрисдикция, имущест-

вото трябвало да си остане при
нея. Дали пък причината е не в
Конституцията, а в характера
на това имущество?
Хайде, за дълготрайните
активи от рода на луксозните
джипки, които властта обожава, е ясно - по-хубаво е, когато
обикаляш из села и паланки, за
да бориш организираните
престъпни групи, олигархията
и зверската корупция в кокошарниците, да си снабден с
опрятни черни бронирани лимузини. Така всяваш страх и
паника, шашардисваш контингента с вида си и айдуците
дружно падат по корем. Ала
може би не е само това. В тези
материални активи има и компютри, а в тях - памет, която е
доста по-трайна от паметта на

избирателя. Вероятно някой
по-отворен хакер или дори
обикновен компютърен специалист на държавна работа ще
поразбере това и онова, ако се
поразчовърка в тази памет - в
смисъл кои точно свидетели е
защитавало това бюро, как го
е правело и какви данни е
събирало за тях, срещу тях, а
и по този повод - и срещу всички, с които са общували тези
свидетели. А дали само те?
Може и да не е така.
Но ако не е - въпросът за
имуществото изглежда повече
счетоводен, а не конституционен. Иначе, някой като нищо
ще се сети да атакува както
рестуцията през 1991 г., така
и одържавяването през 1947 г.
- на някой все му е нещо отнето: на един имота, на друг
младостта и здравето. Стига да
се намери пред кого да атакува отнемането. А на трети
може да му хрумне, че разходите по делата, които България губи в Европейския съд по
правата на човека за неправомерни действия на прокуратурата, трябва да са за сметка на
бюджета на обвинителите, а не
да тежат на общия републикански бюджет, т.е. върху всички
нас. Това звучи справедливо от
счетоводна гледна точка.
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„Колкото повече
рускоговорящи умрат...”

През 2018 г. и 20019 г. в Латвия се проведоха
мащабни протести на руското малцинство срещу
образователните реформи, които застрашават
неговите права да изучава майчиния език

Скандал с расистки оттенък в Латвия пак повдига
въпроса за правата на руснаците в Прибалтика
Георги ГЕОРГИЕВ

В началото на октомври в Латвия се
разрази скандал с участието на обществената активистка от партия “Прогресивните” и помощничка на депутат от
Сейма Селма Лавренце. В Туитър здравната работничка Кристина Питкевич
написала критичен за правителството
пост, че в страната няма достатъчно
информация за ваксините срещу КОВИД-19 на руски език. Според последното преброяване от 2011 г. в Латвия
над 37% от населението е посочило
руския като език, на който говорят у

дома, при положение, че етнически руснаци в страната са се писали 26,9% от
жителите (24,5% към 2021 г.).
В коментар към тази публикация
Селма Лавренце пише: “Колкото повече
рускоговорящи умрат, толкова по-добре за латвийския език”. В последвалия
скандал, депутатът от управляващата
партия “Закон и ред” Карина Спруде е
пуснала сигнал до полицията и обществени организации срещу Лавренце, с
искане изказването й да бъде разследвано за разпалване на етническа вражда,
съобщава на 5 октомври латвийското
бюро на руската агенция Sputnik.
Самата Селма Лавренце коментира
пред рускоезичния интернет-портал
PRESS.LV, че коментарът й е бил сарказъм насочен към националистическата риторика на управляващите и “абсурдните решения на правителството да
не съобщава за КОВИД-19 и ваксините
на руски език”. Обяснението й е подкрепено на страниците на изданието
като достоверно и от някои латвийски
политици с руски произход.
Дори да става дума за неудачен сар-

казъм, скандалът с изявлението на Лавренце и последвалата дискусия за пореден път повдига въпроса за правата на
руското малцинство не само в Латвия, а
и в цяла Прибалтика.
Тази тема е толкова стара, че за
мнозина в Европа вече е станала неизменна част от пейзажа, на която не й
се обръща внимание. От една страна
прибалтийските държави са винаги на
първа линия, когато стане дума за заемане на остра антируски позиция в
ЕС по най-различни въпроси, но
съвсем не им харесва, когато се поставя въпроса за правата на руснаците на
тяхна територия.
В самият съюз също има двойствено
отношение. От една една страна, там са
загрижени за правата на всички видове
малцинствени групи в Европа и по света,
но някак си избирателно. През август
2017 г. руският посланик в ЕС Владимир
Чижов разказа, че още през 2001 г., по
повод Охридското споразумение, тогавашният върховен представител на ЕС
по външната политика и сигурност Хавиер Солана е отхвърлил като неподходя-

що за прибалтийските страни, положение, прието за албанците в Македония,
според което малцинство, което е наймалко 20% от населението да има право
езикът му да стане втори държавен. В
Латвия и Естония етническите руснаци
в момента са над 24% от населението, а
рускоговорящите и използващите руския език като лингва франка са още
повече. През 2012 г. в Латвия дори бе
проведен референдум за признаването
на руския като втори държавен език, на
който с голямо мнозинство предложението бе отхвърлено.
Причините за тази дискриминация
лежат на повърхността. В самата Прибалтика има стари русофобски традиции, които имат своите корени в миналото, а в Европа няма кой да вземе страната на руснаците и Русия, защото това
ще се изтълкува като политическа подкрепа за историческия “враг” на свободолюбивите прибалтийци. Да не говорим, че и в самата Европа твърде много
хора имат своите антируски бръмбари
в главите.
На стр. 9
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Москва преустанови
мисията си в НАТО
Русия преустановява работата
на постоянната си мисия в НАТО
от началото на ноември след решението за отнемане на акредитацията на 8 нейни служители. Това
обяви на пресконференция руският
външен министър Сергей Лавров,
отговаряйки на въпрос на ТАСС.

Половината поляци
искат референдум за ЕС

СНИМКА ТАНЯ ГЛУХЧЕВА

В градинката пред Народен театър “Иван Вазов” в столицата, азербейджанският посланик
Хюсейн Хюсейнов, представи фотоизложба по случай 30-годишнината от независимостта
на страната. Негови гости бяха дипломати и представители от други ведомства у нас.
На кадрите са представени не само природни забележителности, но и местни традиции.
Азербайджан е първата демократична република в мюсюлманския свят

Без явен победител на
вота в РС Македония
Водещите партии се обявиха за печеливши
на местните избори, ще има втори тур
в повечето общини
На проведените в неделя местни
избори в РС Македония са избрани
кметове на 29 общини от преброени
69 общини, а в други 40 ще има втори
тур, съобщи Държавната избирателна
комисия (ДИК), на която се позова
“Дойче веле”
СДСМ на премиера Зоран Заев
обяви победа в първия кръг или сериозна преднина в повече от 30 общини
и град Скопие. В общините, където
техните кандидати отиват на втория
тур, те очакват сериозна подкрепа от
коалиционните партньори, които се
представиха самостоятелно в първия
тур на вота. “Коалицията на прогреса
получава сериозна подкрепа във втория тур. СДСМ влиза във втория тур
в 36 общини плюс град Скопие. Ние се
борим за окончателна победа във всич-

ки останали общини. Убеден съм, че в
крайна сметка СДСМ и коалицията ще
имат кметове в повече общини”, подчерта лидерът на социалдемократите.
От своя страна опозиционната
ВМРО-ДПМНЕ обяви победа в 20
общини, а според нейни данни кандидати имат малка преднина в още 20
общини. В град Скопие, според техните изчисления, независимият кандидат
Данела Арсовска води пред кандидата
на СДСМ Петре Шилегов, а в повече
от 50 общини очакват да имат мнозинство в съветите, включително в Скопие. “В първия тур имаме повече от
20 кметове, а в останалите влизаме във
втория кръг с огромна възможност за
победа. Очакваме разликата в гласуването за общинските съвети да съберем
50 000 гласа повече от СДСМ”, отбе-

ляза лидерът на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицовски.
“Левицата” е доволна от постигнатите изборни резултати. Нейните кандидати за кметове са трети и отиват на
втори тур, но за разлика от предишните избори, когато имаха само трима
съветници, сега те имат представители в почти 30 общини. “Левицата” се
превръща в доминиращ фактор в левия
политически спектър в Северна Македония, увери лидерът й Димитър Апасиев. По думите му тя ще води преговори в някои общини да се подкрепят
опозиционни кандидати за кметове.
Освен това партията е подготвена за
сваляне на правителството на Зоран
Заев. “Мисля, че е възможно да се
проведат предсрочни парламентарни
избори след местния вот, защото Заев
вече е част от сметището на историята”, каза Апасиев на пресконференция.
Трите водещи албанските партии
печелят очаквано в 5 общини, включително в Дебър и Гостивар, а в други
пет общини кандидатите им за кметове

Кремъл: Русия търси
партньори, не врагове

Румъния събра подписка
за таван на цените

Русия е силна държава, която търси партньори в ЕС и не
представлява опасност за никого, заяви президентският говорител Дмитрий Песков пред френската телевизия “Франс 5”. Попитан от журналиста дали Москва иска да разедини Европа, той
отговори: “Ние изобщо не се интересуваме от това. Ние се
интересуваме от проспериращи европейски страни. Вече се
забелязва, че се търси независима защита за европейците, те се
нуждаят от това, от собствена армия.” “Ще останат ли американците в Европа, ще продължат ли да защитават европейците срещу “ужасните” руснаци? Бихме искали да бъдем чути: не заплашваме никого, не представляваме опасност, ние сме огромна
и силна страна, която търси партньори”, каза Песков в интервю
за филм, посветен на Владимир Путин. Лентата се появи, когато
министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин започва обиколка в черноморските Грузия, Румъния и Украйна. Преди пътуването си той заяви: “Ние насърчаваме и укрепваме суверенитета
на страните, които са на първа линия пред руската агресия”

Румънската Социалдемократическа партия (СДП) съобщи,
че над 175 000 граждани са се подписали в подкрепа на проектозакон, който да постави таван на цените на електричеството
и газа. Това съобщава сайтът “Зиаре”, цитиран от БТА. “Големият брой хора от всички части на страната, които се присъединиха към тази кампания само в рамките на две седмици, показва огромната обществена подкрепа към мерките, инициирани
от СДП. Смятаме, че този факт трябва да бъде ясен сигнал за
парламентаристите от всички партии на дебатите утре в Сената
за очакванията на населението спрямо този изключително важен
за милиони румънци проект”, се посочва в съобщение на партията. Проектът предвижда поставяне на таван за шест месеца
на цените на енергията и газа. За електроенергията таван да са
250 леи (еврото се разменя за 4,94 леи) на мегаватчас. Последните оферти на доставчиците към населението достигнаха над
950. А за цената на природния газ СДП предлага тя да е 135 леи
на мегеватчас спрямо офертите на доставчиците за 650.

Двама от всеки 5 полски граждани искат референдум за членството в ЕС. Това показва проучване за
вестник “Жечпосполита”. Около 43%
от анкетираните смятат че трябва
да има допитване, за да се уреди
спорът за върховенството на закона,
който водят Варшава и Брюксел.
21% нямат мнение. 64% са категорични, че биха гласували за оставане
в ЕС, ако бъде насрочен референдум.

Лондон планира нова АЕЦ
Лондон може да обяви финансиране за нова атомна електроцентрала, за да изпълни целите си за намаляване на вредните емисии, съобщава
британският вестник “Телеграф”.
Новият капацитет ще осигури близо
6 милиона жилища с нисковъглеродна
енергия за около 60 години.

Колин Пауъл почина
от КОВИД-19
Колин Пауъл, бивш шеф на Обединения съвет на началник-щабовете
и първият чернокож държавен секретар на САЩ, е починал на 84 години,
след усложнения при КОВИД-19, съобщи семейството му.

Гватемала страда
от невиждан глад
От началото на годината досега
в Гватемала са починали 39 деца до
5-годишна възраст от недохранване.
Според данни на ООН почти 50% от
децата под петгодишна възраст в
страната страдат от хронично недохранване, което е най-високият
процент в Латинска Америка.

12-годишен стреля
в руско училище
12-годишно момче откри стрелба в училището си в град Сарс,
Русия, съобщава ТАСС. При инцидента няма жертви, един ученик е леко
ранен. Директорката е успяла да
убеди момчето да предаде оръжието. По непотвърдена информация
то искало да сплаши съучениците си.
Предполага се, че е взело оръжието
от баща си без неговото знание.

СНИМКА БГНЕС

Полицейски автобус бе взривен
пред университета в град Куета,
пакистанската провинция
Белуджистан. Загинал е полицай,
а четирима минувачи са
пострадали. Предполага се, че
атентатът е дело на местен клон
на “Ислямска държава”
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Битката срещу
офшорките
САЩ и Европа са най-големите данъчни оазиси в света

Фредерик ОБЕРМАЙЕР,
Бастиан ОБЕРМАЙЕР*

“Досиетата
Пандора”
(Pandora Papers) разкриват механизмите, чрез които стотици
политици, включително и 35
национални лидери, са укривали парите си във фирми пощенски кутии, тръстове и фондации.
От години се знае, че съществуват данъчни оазиси. Че
укриватели на данъци, мошеници, измамници и други
престъпници използват фирми
пощенски кутии. И въпреки
* Бастиан Обермайер и
Фредерик Обермайер са
разследващи журналисти в
големия германски вестник
“Зюддойче Цайтунг”. През
2017 г. получиха най-престижната журналистическа награда “Пулицър”.
Публикуваме материала им
със съкращения

това до ден-днешен сякаш няма
особено горещо желание това
да се промени.
Все още можем само да
мечтаем за реален, бърз и практичен обмен на информация
между следователите от различни държави. Но как ли да стане
това? Та нали един от най-големите данъчни оазиси в света са
тъкмо САЩ. Шатите Делауеър,
Невада и Уайоминг вече от
години са обект на много критики. Резултат никакъв.
Нещо повече: когато през
2018 година един от големите
данъчни оазиси Бахамските
острови промени законодателството си под натиска на САЩ,
много офшорни клиенти се преместиха не другаде, а тъкмо в
САЩ - в Южна Дакота.
Американските правителства открай време са първопроходци в борбата срещу
онези чуждестранни правителства, които закрилят мръсните пари и не осигуряват достатъчно прозрачност. Но у
дома си, в собствения заден
двор, Вашингтон просто затваря едно око. Или и двете. А
мошениците по цял свят са
сърдечно благодарни.
Но като ще говорим за дво-

ен аршин, изобщо няма нужда
да прекосяваме Океана. Когато
става дума за борба срещу укриването на данъци, ЕС също
не е увенчан в лаври. Само два
дни след публикуването на
“Пандора пейпърс” европейските министри на финансите извадиха три държави от черния
списък на данъчните оазиси Доминика, Ангила и Сейшелите. И то на заседанието си в
Люксембург, който е най-живописният данъчен оазис в ЕС.
Как ли да обясним на хората, че политиката вече от години бездейства, макар че ние
непрекъснато разобличаваме
политици, които добре са се
облагодетелствали от офшорната система? Че тъкмо онези
обществени дейци, които би
трябвало да ликвидират непочтената практика, всъщност
сами печелят от нея. Няма как
да го обясниш.
А залогът е висок. Почти
всеки сериозен съвременен
проблем по един или друг начин е свързан с данъчните оазиси, фирмите пощенски кутии,
непрозрачните тръстове, фондове или фондации. Офшорните територии предлагат не само
по-ниски данъци, те ти позво-

СНИМКА БГНЕС

В дейността на Международния консорциум
на разследващи журналисти (ICIJ) са участвали
над от 600 журналисти от 150 медийни организации.
За две години те са проучили 11,9 млн. поверителни
документа, попаднали в “Пандора пейпърс”
лят да си избереш онези закони, които най-добре ти пасват.
Да, започва се от данъците, но бързо се стига до семейното и наследственото
право, до облигационното
право и до законите за обявяване на фалит. Ако всеки човек просто може да си избира
на кои закони да се подчинява, обществото ще се сблъска
с един непосилен проблем.
Когато малцина живеят в
луксозната ситуация да си избират законите, веднага възниква
двукласово общество: от едната
страна лъщят блясъкът и несметните богатства на хората в офшорния свят, от другата са всички останали. Това по парадокса-

лен начин застрашава самата демокрация, защото популистите
много лесно обират гласовете
на тези недоволни хора. Достатъчно е просто хубавичко да
наругаят “онези там горе”. А
ние като журналисти с всяко
ново разкритие затвърждаваме
това впечатление. Нещо повече,
потвър-ждаваме убеждението,
че елитите си позволяват да играят по съвсем други правила.
Така че битката срещу данъчните оазиси се превръща и в битка
за спасяване на самата демокрация. Драматично важна битка,
която не можем да си позволим
да загубим.
БГНЕС

„Колкото повече рускоговорящи умрат...”
От стр. 7
Само с тази своеобразна “омерта”
на иначе демократичната общност
можем да си обясним нищоправенето
в Прибалтика след критичните доклади на Организацията са сигурност и
сътрудничество в Европа (ОССЕ).
През 2018 г. тогавашният върховен
комисар на ОССЕ по националните
малцинства Ламберто Заниер коментира в интервю за в. “Известия” проблема с т.нар. “неграждани”. Това са
жители на Латвия и Естония, които са
пристигнали в републиките във времената на СССР, но нямат гражданство,
защото по различни причини отказват
да се натурализират чрез полагането
на изпити по езика и по историята на
съответната страна.
Заниер коментира тогава, че в
ОССЕ са обезпокоени от тази ситуация, а в Латвия положението на “негражданите” е по-лошо отколкото в
Естония, която е успяла да намери
нужния подход. Към днешна дата само
в Латвия броят на “негражданите” е
10% от народа или 190 000 дущи. Това
изобщо не е малко за държава с население под 2 милиона.
В крайна сметка ОССЕ и други
организации си остават само с “безпокойството”, защото никой не иска по
политически причини да предприеме
санкции срещу нарушителите на човешките права.
Впрочем в самата Латвия политиците националисти могат да разчитат
на забележителна подкрепа сред коренното население, когато стане въпрос
за “ничиите хора”, както “Дойче веле”
нарича латвийските руснаци в свой

СНИМКА MULTINEWS.LV

Активистката Селма Лавренце
репортаж от май 2014 г. В статията на
българската секция наречена “300 хиляди “ничии хора” е цитирана продавачката на цветя Инета, която казва:
“Не разбирам хората, които твърдят,
че са дискриминирани. Вярно е, че не
могат да гласуват, но това е всичко”.
Всъщност само това стига, за да
бъде вдигнат вселенски вой от организациите за човешки права срещу всяка
една страна в света. Но изглежда условието е в нея да няма руско малцинство. Дискриминацията на “негражданите” обаче далеч не се изчерпва с лишаването им от избирателни права.
В юлския доклад на руското Министерство на външните работи за човешките права в Латвия се посочва, че по
данни на латвийски правозащитници

към днешна дата има 84 разлики между
статута на гражданин и “негражданин”.
За сравнение през 2004 г. е имало 61
разлики. Отделно е повдигнат въпроса
проблемите с употребата на руски език.
От тази година обучението в средните
училища на руското малцинство е изцяло на латвийски, в основните 80% от
предметите са на латвийски, а в началните 50 на сто. От 1 септември 2020 г.
латвийският е основен и за предучилищното образование. Много родители
не са съгласни с това състояние, което
е път към дерусификацията на Латвия
и са завели дело в Европейския съд по
правата на човека, съобщава изданието
“Евразия дейли”. Решението се очаква
следващата година.
Русия не е обаче безучастен наблюдател. От няколко години насам тя планомерно ограничава транзита на стоки
през трите прибалтийски републики
към техните пристанища. Руснаците не
крият, че го правят в отговор на антируската политика, включително и действията срещу рускоезични медии и
техните сътрудници. Латвия е една от
най-пострадалата от тези действия, които фактически са вид санкции.
На 11 октомври, след встъпването
си в длъжност, новият естонски президент Алар Карис призна открито неравенството в страната му между рускоезичните и коренните жители и
заяви, че то започва още от детската
градина. Причината според Карис
била, че родителите нямали средства
да платят допълнителните уроци по
естонски. “Този проблем може да се
реши лесно”, казва държавният глава,
който коментира още, че не бива да се
форсира преминаването на рускоезич-

ните училища към обучение на естонски език, защото това може да доведе
до влошаване на образователното ниво
на учениците.
Тази позиция се различава доста
сравнена с едно изказване на латвийския му колега Егилс Левитс от 9 октомври. Той участва в конференция
посветена на езиковите проблеми,
където казва с упрек, цитиран от
ТАСС: “30 години след възстановяването на независимостта знанието на
руски език е твърде търсено на пазара
на труда... Този проблем трябва да
бъде решен от държавата и тя не бива
да бъде страхлива.”
Трудно е да си представим, какво
друго може да се очаква в страна, където 37% от населението използва руския в ежедневието и този процент не
пада, защото много украински гастарбайтери използват езика при работата
си в Латвия. Световните тенденции са
други. В САЩ напливът на латиноамериканците води до разширяване на
употребата на испанския език, а не до
неговото потискане.
През юни 2018 г. норвежкият интернет-портал VG публикува свой сценарий за започването на война между
Русия и НАТО заради Прибалтика,
където угнетяваното малцинство излиза по улиците и се започва...
Защо трябва изобщо да се дава храна
за такива разсъждения? Негативният
кръг при който прибалтийците се боят
от руска агресия, защото се държат със
собствените си руснаци като хора втора ръка, може лесно да бъде разкъсан. С
политическа воля и прозорливост, и с
малко побутване от Европа, ако тя реши
да си отвори очите.
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Н. ПР. КАРИДАД ЯМИРА КУЕТО МИЛИАН:

Кубинците вярват
в медицината си
Над половината жители на страната са напълно ваксинирани,
разказва посланичката на Острова на свободата в България

Интервю на Таня ГЛУХЧЕВА

 Г-жо Куето, до нас достига
много малко информация за Куба,
а когато я има, често пъти е изкривена. Бихте ли казали на читателите ни какво е актуалното положение в страната, предвид пандемията от КОВИД-19?
- Както знаете в Куба са създадени 3 ваксини: “Соберана 02”, “Соберана плюс” и “Абдала”. Към момента 6 от общо 11 милиона жители на
острова са напълно ваксинирани.
Като цяло много леко минахме през
първата КОВИД-вълна. В момента,
макар да има немалко заразени, за
щастие лекарите ни са много добре
подготвени и местните имат пълно
доверие в кубинската медицина.
Също така, ПСР-тестовете в страната са напълно безплатни. Така че полесно и качествено може да се определи точният брой на заразените.
 Изнасяте ли ваксини за други
държави? СЗО одобри ли ги?
- Което правителство желае да закупи ваксините от нашата страна, няма
никакви пречки. Продадохме 10 милиона от препарата на Виетнам, още толкова са изпратени за Венецуела. Имаме
поръчки от Аржентина, Никарагуа.
 Споменахте лекарите. Как така
смогват да се грижат за сънародниците си и същевременно различни
бригади да отиват в чужбина? Имам

Н. Пр. КАРИДАД ЯМИРА КУЕТО МИЛИАН е посланичка на Република
Куба в България от 2018 г. Освен страната ни, под нейна юрисдикция
са още Северна Македония и Албания. Срещаме се с нея в посолството, където разговаряме за най-актуалните теми в момента: създадените на острова ваксини, кубинските лекари, политиката, протестите, двустранните ни и дългогодишни отношения, съхраняването на
историческите паметници и ембаргото, наложено от САЩ.

предвид миналата година, когато
кубински здравни екипи бяха изпратени в Италия да помагат на колегите си там, които изнемогваха.
- Куба е страната с най-много лекари на глава от населението. Общо
492 000. Дори и в най-малкото и отдалечено село има доктор. Медиците
ни разчитат, освен на качественото
си образование, и на нещо друго - да
съхранят човешкото в себе си. Затова хората им се доверяват.
Като цяло, държавната политика
от години е да изпраща наши здравни
работници в чужбина. Много показателен е случаят с едно малко населено място в Бразилия, където преди
години за пръв път местните видели
лекар и той се оказал кубинец!
Има и друго нещо. След урагана
“Катрина”, който остави истински
погром след себе си в щата Ню Орлеанс през август 2005 г., лидерът ни
Фидел Кастро, създаде медицински
контингент “Хенри Рийв”* като символ на приятелство и предложи да изпрати помощ. Но управляващият по
това време американски президент,
(Джордж Буш - бел.ав.), отказа. Но
от същата тази година до днес повече
*Хенри Рийв е американец,
от средната класа, който
се бие за Куба и загива млад.

от 8000 здравни работници, включително медицински сестри, санитари,
са изпращани като специални бригади
в 28 държави. Контингентът е спасил
хиляди животи в страни, опустошени
от земетресения, урагани, епидемии в
различни региони на Африка, Латинска Америка, Карибите и Азия. През
2017 г. СЗО им дава наградата “Доктор Лий Джонг-Вук за обществено
здраве”. През 2020 г., по време на
пика на пандемията, 15 бригади бяха
изпратени в Италия, Андора, Ямайка,
Барбадос, Никарагуа, Венецуела и др.
Медиците ни бяха предложени за
Нобеловата награда за мир. Получиха
подкрепа от Испания, Португалия,
Франция, дори и България. (Известно
е, че отличието беше връчено на
разследващи журналисти, бел. ав).
Също така се гордеем с факта, че
в Хавана се обучават в специалност
“Медицина” 350 000 чуждестранни
студенти.
 Идва ред на най-болезнения
въпрос: как ще коментирате наложеното от САЩ ембарго. Последиците от него усещат ли се посилно от всякога?
- Тази година за пореден път по цял
свят имаше протести санкциите да отпаднат. Уви, това не се случи. Смея да
твърдя, че днес ембаргото е много посилно, защото е преминало на нов етап
- виртуалният. Студената война днес е

най-вече на кибер ниво. В интернет
има няколко вестника, до един спонсорирани от Джордж Сорос и неговото
“Отворено общество”. Уж независими
журналисти пишат за уж истината в
страната. Така се стигна и до протестите в Куба през лятото. Сред хората,
излезли на улицата имаше и такива,
които наистина се страхуваха какво
ще стане - все пак заради коронавируса, границите бяха затворени, туризмът
се срина, а той е двигателят на икономиката ни. Цените на храните на световния пазар се покачиха с 40%, а ние
внасяме 70% от продуктите. Природата също не благоприятства през изминалата година, защото паднаха рекордно малко валежи. Но правителството
овладя положението и обясни на народа, че няма да бъде изоставен.
Има и друго нещо. Не е възможно
да се изпраща валута на Острова.
Много европейски банки, в това число три френски, отказват да правят
парични преводи до държавата ни.
Ще дам пример и с една българска
фирма, закупила кубинско лекарство
за рак. Наложило се е да бъде платено чрез виетнамски или руски банки.
Благодарни сме, че съществуват
страни като Русия и Китай, които не
се съобразяват с ембаргото. Но
въпросът ми е: “Защо да търгуваш само
с държави, които са на другия край на
света, след като Флорида и Тексас са
на 45 минути със самолет?” А там
определено има фирми, желаещи да
търгуват с нас, но им е забранено.
За щастие, от 15 ноември тази
година, Куба отново ще бъде отворена за туристи.
 Чувала съм, че въпреки забраната, много американци намират
начин да стигнат до Куба като
туристи.
- Когато имаш желание, намираш
начин. Преди президентът Обама да
поразхлаби мерките, американските
граждани си купуваха билет за Мексико или друга държава наблизо, там им
слагаха печат, че са влезли, а от там
идваха при нас, с уговорката, че печат
няма да им се слага в паспорта. Обама
позволи да се пътува спокойно и толкова много полети идваха на седмица,
винаги пълни. Но президентът Тръмп
сложи край на това. Днес отново се
прилага старата “схема”.
 Напоследък стана много модерно да се поругават паметници.
В редица страни на американския
континент се събарят или оскверняват монументи на Христофор
Колумб или други исторически личности. Какво е отношението към
тях в Куба?
- Съхраняването на паметниците
е въпрос на култура и възпитание.
При нас няма да видите или да чуете
за нито един развален монумент. Нас
са ни учили, че това е история - добра, лоша - част от миналото.
 На какво ниво се намират сега
българо-кубинските отношения?
- Двете ни страни имат много
здрави традиции в отношенията си.
Не говоря само политически. Имало
е студентски обмени, бригади и много смесени семейства са били създадени. Едно от най-важните събития
е, когато български математици и информатици са отивали да обучават
местните. Днес, повечето преподаватели в Куба са именно техни възпитаници. Също така, първият компютър на Острова е бил български.
Сънародниците ми имат много
добро мнение за българите и изпитват топли чувства към тях. Не виждам защо отношенията между двете
ни страни да не продължат да се развиват, можем да имаме само полза
от това. Има възможност за участие
в научни проекти, например.
Радвам се, че е създадена “Асоциация за приятелство България Куба”. Това е поредното доказателство, че добрите ни отношения ще
продължат и в бъдеще.
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Трети по ред парламентарни
избори, съвпадащи с първия тур
на президентските - явно обичаме да експериментираме и следващия път ще добавим към този
пакет кметските, а защо не и европейските. Така несъмнено ще
спестим средства, а вероятно и
нещо повече - самият смисъл на
изборите. Смисълът на изборите произтича от представителството, което избираме. Затова
изглежда добре да се напомня,
че президентските избори не са
за “личност на годината”, както
и парламентарните избори не са
състезание по дълго бягане,
където е най-важно кой е първи
и кой - последен.

Досегашният ни опит
Президентските избори са
мажоритарни, но според нашата Конституция избираме президентски двойки. Това понякога дава възможност на партиите, които стоят зад президентските кандидатури, да търсят
представителство в тази двуперсонална еднолична институция.
През 1990 г. избраният от НС
(преди приемането на сегашната конституция) президент
Желю Желев имаше избран пак
от НС вицепрезидент ген. Атанас Семерджиев - нещо като
синьо-червена “коалиция”, демонстрираща желанието за мирен преход. Президентът
Петър Стоянов (СДС) имаше
като вицепрезидент Тодор Кавалджиев от БЗНС, което подчертаваше политическата коалиция ОДС през 1996 г. Независимият и извънпартиен президент Румен Радев има за вицепрезидентка Илияна Йотова,
която исторически е свързана с
БСП. Изключения представляваха президентските двойки на
Желю Желев с Блага Димитрова, Георги Първанов с ген.
Ангел Марин, както и Росен
Плевнелиев с Маргарита Попова: първите бяха очевидно кандидати на СДС, вторите - кандидати на БСП, а третите - кандидати на ГЕРБ.
Досега президентите са
били избирани с относително
мнозинство пред следващия в
балотажа и винаги на балотаж.
Прави впечатление, че на втория тур на изборите участието
е по-слабо, отколкото на първия
тур. Изключенията са две: 1992
и 2001 г. Първите избори са в
ситуацията на поляризация
между “синия” и “червения”
политически блокове. Вторите,
подобно, но с очакването за
промяна, белязана от победата
няколко месеца преди това на
НДСВ, които обаче не представиха собствен президентски кандидат.
По-ниското участие на втория тур за съжаление говори
недобре за преобладаващата
политическа култура на българското общество. Сякаш отпадането на избрания кандидат от
балотажа спестява необходимостта от избор, макар и между
двама други кандидати. Оправданието, че няма избор в този
случай, е неприемливо. Защото
означава, че всеки от двамата достигнали до балотажа е еднакво
приемлив (което е същото като
еднакво неприемлив).
Обичайно е също така излезлият първи на първия тур да
печели изборите, дори първоначално разликата с втория да е
минимална. Но по-интересното
е, че рядко спечелилият изборите е с малка преднина на бало-

Ще забравим ли
какво избираме?
Два възможни изхода от битката за президент
Проф. Антоний ТОДОРОВ

инстанция, някак си “всеки
може”. Всъщност, ако наистина така си мислим, можем вместо избори да теглим жребий
сред участниците, пък който се
падне. Но не, предпочитаме
избори, а това означава, че
предпочитаме гражданите ясно
да изразят съгласието си за един
или друг кандидат.

А какъв е изборът?

тажа - около 5-6% разлика за
изборите през 1992 и 2011 г. В
повечето случаи разликата е значителна: над 8% през 2001, над
19% през 1996, над 23% през
2016 и дори 52% през 2006 (което все пак е изключение).
Какво знаем (масово) за работата на президента?
Стои изправен в Гербовата
зала, връчва отличия, прави
обръщения на Нова година, посреща други държавни глави,
покланя се на знамето на военни паради... Тази най-видима
церемониална роля засенчва
понякога съществените правомощия, като различни висши
назначения (конституционни
съдии, посланици, генерали),
предоставяне на гражданство,
помилване и т.н. Но вероятно за
мнозина президентът е представителен, по възможност симпатичен и усмихващ се човек, по
възможност нито много дебел,
нито много нисък, да не заеква
и да може да гледа с двете си
очи - изобщо по възможност не
съвсем като Ален Делон, но не
много далече от него.
Затова имаме и толкова
много кандидати, които си представят колко лесно могат да
заемат този пост. Някои от тях
с опит в шоу бизнеса, други
като “вечни кандидати”, трети
вероятно за забавление, за поява в медиите, дори и за възползване от медийните пакети за
предизборната кампания. С 23ма регистрирани кандидати за
президентските избори показваме, че това не е недостъпна

Най-съществените кандидати са 3-4, онези, които в крайна
сметка ще съберат на първия
тур над 90% от подадените гласове. Именно те задават основните политически предпочитания сега. Вече стана ясно, че
това са досегашният президент
Румен Радев, кандидатът на
ГЕРБ Анастас Герджиков и
кандидатът на ДБ Лозан Панов.
Към тях, и това мнозина определиха като безпрецедентно,
трябва да добавим и кандидатурата на лидера на ДПС Мустафа Карадайъ. Всяка от тези
кандидатури носи важна информация за гласоподавателите, като очевидното не винаги
е действителното.
Кандидатурата на Румен Радев и на вицепрезидентката
Илияна Йотова за втори мандат
беше обявена още през февруари 2021 г. Тя изглеждаше
напълно логична, след един достатъчно успешен мандат, през
който въпреки някои не съвсем
приемливи действия, президентът успя да отстои образа си
на независим лидер, който има
качествата да се изправи срещу
действителни заплахи и нередности. Той подкрепи ясно и категорично гражданския протест,
искащ оставката на тогавашния
премиер (от над 10 години) Бойко Борисов и на главния прокурор Иван Гешев. Президентът
беше единствената институция,
която застана на страната на
този протест, обединил разнородно множество от граждани
(леви и десни, радикални и умерени, либерални и консервативни). Сегашната му кандидатура

за втори мандат олицетворява
исканията на този протест за
прекратяване на един модел на
управление, приватизирал публичната власт за частни цели.
Модел, предизвикал у много
граждани непоносимост и отвращение, поддържан от един упорит, гъвкав и умел в тактиката
на оцеляване елит на ГЕРБ и
приближените му бизнес среди.
Кандидатурата на Анастас
Герджиков, известен професор
по антична литература и ректор
на СУ, беше истинска изненада.
Причините за изненадата бяха
няколко, но на първо място, как
така един успешен университетски преподавател, изследовател,
преводач на Аристотел, реши да
постави кандидатурата си за
президент на републиката? Незабавната подкрепа от страна на
ГЕРБ, както и изборът на неговата вицепрезидентка, полковник от ВВС Невяна Митева, с
която едва ли са били близки
познати (нима вицепрезидентът
трябва да е от приятелите на
президента?), показват, че решението всъщност идва от ГЕРБ.
Партията на Бойко Борисов
попадна в политическа изолация,
в политическа карантина, затова имаше спешна нужда от някакво отваряне към среди, склонни да простят натрупаните безобразия и да ги оставят в миналото като лош спомен. Анастас
Герджиков беше истински спасителен пояс за ГЕРБ, всъщност
една добре премерена кандидатура - професор, непартиен, но
и изглеждащ толкова различен
от главния “душманин” на ГЕРБ
Румен Радев. Проблемът на този
кандидат е, че няма как да се
обяви решително срещу “модела Борисов”, защото разчита на
подкрепата на избирателите на
ГЕРБ. Но ГЕРБ не можеха да си
представят загуба от Радев на
един напълно партиен техен
кандидат (като Борисов, Митов
или някой друг), защото поражението щеше да бъде твърде
непоносимо. Ако Герджиков загуби, ГЕРБ няма да поеме никаква вина за това, нали е “неза-

висим кандидат”?
Най-сетне кандидатурата на
Лозан Панов, висш съдия и
остър критик на “модела Борисов” и на главния прокурор
Иван Гешев, беше напълно логична кандидатура за “Демократична България”. “Градската
десница” (доколкото това е адекватно още название, предвид на
политическата разнородност на
това обединение на “тъмно
сини”, “нито леви, нито десни”
и зелени) нямаше как да не излъчи собствен кандидат за президент, но беше пред трудния избор да подкрепи един решителен противник на “модела Борисов” като Румен Радев, който
същевременно е и кандидат на
БСП, или просто да не подкрепи никого (решение, което обективно би било в полза на ГЕРБ).
Очевидно е, че за ДБ всякакво
дори повърхностно сътрудничество, не говорим дори за обща
кандидатура, с “червените” изглежда немислимо.
Кандидатурата на Мустафа
Карадайъ, толкова безпрецедентна за ДПС, има друга цел.
Движението е видимо изолирано, смятано от “партиите на
протеста” за част от статуквото
и дори “пришивано” към ГЕРБ
(има много поводи за това и
един от тях е единомислието им
за запазването на поста му на
главния прокурор Иван Гешев).
Виждайки, че няма как да участва във възможна правителствена формула след парламентарните избори, ДПС хвърля в президентската битка своя председател, който се представя и като
яростен противник на Радев.
Освен това ДПС вече осъзнава,
че може да има избран президент без неговата подкрепа (досега тази подкрепа е била
conditio sine qua non за избора,
макар и не единствено условие).
Затова кандидатурата на Карадайъ цели да мобилизира максимално вота на движението, за да
може след това, в навечерието
на втория тур, лидерът му да
има повече основания да договаря подкрепа и да иска срещу
това нещо друго.
Другите кандидати участват
на олимпийския принцип - участието е по-важно от резултата.
Но извън това многообразие
от кандидатури, изборът е между два възможни изхода: или
ГЕРБ ще се върне във властта
чрез президентската институция, или, обратно, ще продължи
усилието за разграждането на
“модела Борисов”. Няма трети
вариант и поведението на всеки
един от основните четирима
кандидати в това отношение ще
е много показателно за истинските им намерения. Накратко,
всеки трябва да си отговори
кого би подкрепил на балотажа, ако не достигне до него.
Анастас Герджиков постави
капан на ДБ, когато заяви, че
ще подкрепи Лозан Панов срещу Румен Радев. Лозан Панов
не би могъл да отговори на
такъв въпрос още сега, но със
сигурност каза, че евентуална
подкрепа от страна на ГЕРБ би
била задушаваща. Румен Радев,
вероятно, не би имал никакво
затруднение да отговори на
такъв въпрос - би подкрепил
всеки, който се противопоставя
на “модела Борисов”. Но какво
ли ще каже Карадайъ? Вероятно ще подкрепи всеки, ако не е
Радев. Трудна работа.
От блога на автора,
със съкращения
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Вътрешни пространства
в галерия „Средец”
Мария Райчева
и Любен Генов
показват съвместна
изложба живопис
Галерия “Средец” на Министерството
на културата е домакин на съвместна изложба живопис “Вътрешни пространства” на художниците Мария Райчева и
Любен Генов. Експозицията може да се
разгледа до 28 октомври при спазване на
всички противоепидемични изисквания,
съобщават от МК.
В интерпретациите си по темата
“Вътрешни пространства” Мария Райчева с особена чувствителност рисува интериори, лишени от същността си - разпадащи се църкви, разграбени и обругани иконостаси, рушащи се къщи. Те вече не са
святото място за молитва или домът, а
само интересен, вълнуващ и тъжен повод
за творчество. Макар все още да пазят
спомени и символи от времето, когато са
били храм на вярата и надеждата и семейно огнище, разрухата е променила тези
места и ги е превърнала просто в пространства, заключили носталгията и жалостта по изгубените смисъл и същност, в
предизвикателство.
Вътрешните пространства за Любен

Генов са територии, лишени от конкретност. В изложбата са експонирани абстрактни визуални експерименти от различни периоди назад, съчетани с някои съвсем
нови живописни опити, представящи идеите на автора за отварянето на имагинерни полихромни пространства, за непосредствеността на хроматичното въздействие,
за вибриращата и резонираща цветност,
за акустиката на цвета, за непринудеността и силата на чистата живопис.
Мария Райчева е родена в София.
Магистър по живопис в НХА, ателие
на акад. Светлин Русев. През 2008 г.
придобива докторска степен по изкуствознание в НХА. През 2011 г. прави
специализация в “Citе internationale des
arts” в Париж. Член е на СБХ, секция

“Живопис”.
Любен Генов е роден през 1966 г. в
Оряхово. Учи в ССХУПИ в Троян. Негови учители са живописците Владо
Киров и Володя Вълчев. Завършва Педагогическия институт в Дупница, където
му преподава Ивайло Попов. Дипломира
се в ЧХА “Жул Паскин” в класа на Долорес Дилова и Николай Майсторов.
Член е на СБХ (2001). През 2002 г. е
сред спечелилите конкурса за специализация в “Citе internationale des arts” в
Париж. Завършва магистратура в Шуменския университет със специалност “Образователни аспекти на пластичните изкуства”. От 2008 до 2011 г. е член на УС
на СБХ и зав. изложбената дейност.
Председател е на СБХ от 2011 г.

СНИМКA МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Светлин Русев и
маестро Саша Гьотцел със
стилна френска програма

СНИМКА СОФИЙСКА
ФИЛХАРМОНИЯ

Маестро Саша Гьотцел

СНИМКА ВАСИЛКА БАЛЕВСКА

Светлин Русев

Две забележителни цигулкови творби ще звучат в
изпълнение на виртуозния Светлин Русев и Софийската
филхармония на 21 октомври - Поема за цигулка и оркестър от Ернест Шосон и Рапсодия “Циганка” за цигулка
и оркестър от Морис Равел. Цигуларят, който е безапелационен любимец на българската публика, ще свири под
диригентството на маестро Саша Гьотцел - главен гостдиригент на националния оркестър. В програмата е включен и въздействащият Реквием на Габриел Форе, в чието
изпълнение се включват Националният филхармоничен хор
и солистите Петя Петрова и Орфей Петров.

Васил Петров ще изнесе концерт в Русе на 2 ноември
Васил Петров ще представи новата
си симфонична програма на 2 ноември
от 19 ч. в концертната зала на Канев
център в Русе. Концертът “SymphoNY
Way 2” е част от националното му турне, което започна през юни. Именитият

изпълнител представи новата си програма на летните сцени в Сливен, Пловдив, Бургас, Петрич, Карлово и Ямбол,
Плевен, Велико Търново, Шумен и закри летния сезон в Созопол, където
предизвика възторжени отзиви сред

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

публиката и поредица от бисове, научи
ДУМА от Маргарита Тошева, артистичен и събитиен мениджър.
На концерта слушаме новия му
албум “Love Songs Vol.1”, както и
световни поп и рок хитове на Стинг,
“Бийтълс” и “Дийп пърпъл” в красива симфонична интерпретация.
Присъстват и филмови теми “Schindler’s List” (“Списъкът на
Шиндлер”), “Smile” на Чарли Чаплин,
“Feelings” на Морис Албърт, “Love
Story (Where Do I Begin)” на Франсис Лей, популярни джаз и боса нова
теми, както и хитовете на Синатра.
На сцената с него са Врачанската
филхармония с диригент Христо Павлов, джаз музикантите Йордан Тоновски (пиано), Кристиян Желев (ударни),
Христо Минчев (бас китара), специален гост е брилянтната цигуларка и носителка на множество световни награди Зорница Иларионова. Аранжиментите в програмата са на Ангел Заберски младши, Румен Тосков-Рупето, Васил Спасов и Христо Павлов.

НАКРАТКО

Мракът като убежище на
светлината в платната
на Катрин Томова
Новите платна на Катрин Томова, които може да се видят до
24 октомври в столичната галерия
“Нюанс”, ул. “Иван Денкоглу” 42,
чувствително
се различават
от колоритността на досегашната й
живопис. Рисувани през
2020-2021 г.,
те носят отпечатъка на
необичайната
ситуация, която промени
светоусещането и възприятията
ни. Самоизолацията и затварянето в илюзорно безопасни миниобщества доведе до усещане за обреченост и апатия. Артистичната
емоционалност на Катрин винаги
се е определяла от ярките цветове,
абстрактните форми, големия
формат, музиката. Новите платна, макар и на пръв поглед “тъмни”,
пестеливо пропускат цвета. В случая мракът не е липса на светлина,
а нейно убежище. Така и заглавието “Paint It Dark” съдържа както
формалното доближаване до
същността на изложбата, така и
алюзия с класическото произведение на “Ролинг стоунс” с всички
свои пророчески внушения за духовните изпитания и страхове на
нашето време. Така представят
изложбата от галерията.

Георги Господинов спечели
„Премио Стрега Еуропео”
Българският писател Георги Господинов е носителят на най-престижната италианска награда за
литература “Премио Стрега Еуропео”. Той е първият българин, удостоен с отличието, и първият писател от Източна Европа, който го
получава. То беше връчено на церемония в Торино на 17 октомври като
финален акцент от Международния
панаир на книгата - едно от найголемите литературни събития в
Италия. Романът “Времеубежище”
спечели в конкуренция с книги на
авторитетни автори - носителя на
“Гонкур” Ерве льо Телие, немската
писателка Ане Вебер - отличена с
Немската награда за литература,
румънската легенда Ана Бландиана.
Книгата на Георги Господинов е
определена за победител от жури,
съставено от 20 италиански писатели - носители и финалисти на наградата “Стрега” през годините. “Времеубежище” излезе в Италия през
юни, в издателство “Воланд”, в
превод на Джузепе дел Агата, който
също е отличен за работата си по
превода на романа.
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Градовете заемат около 2% от повърхността на Земята,
но в тях живее над половината от населението на света.
Между 1900 и 2015 г. по света са настъпили над 30 000
природни бедствия, нанесли щети за 6 трилиона евро.

Издадоха фалшив
речник за най-малките
Иван Раденков представя новата си книга, в която тръгва
по измислените следи на известни фрази в нашия език

СНИМКИ ИЗДАТЕЛСТВО “ЕНТУСИАСТ”

Изданието е предназначено
за най-малката аудитория

Иван Радеков

След като получи Националната литературна награда
“Константин Константинов” за
“Велосипедисти край езерото
Папийон”, популярният детски
писател Иван Раденков се
завръща с нова забавна книга.

“Фалшив речник на смешните
фрази” е поредното “остроумно заглавие, с което авторът
предизвиква въображението на
малките читатели и ги изправя
пред истинска езикова главоблъсканица, съобщават от

издателство “Ентусиаст”.
Всичко това може и да изглежда като “тинтири-минтири” и “на баба ти хвърчилото”, но книгата има съвсем
претенциозната мисия да се
превърне в първия фалшив

Искат „Гинес” да обяви покойник
за най-стария мъж на света
В малката държава Еритрея, намираща се
в Източна Африка, почина Нaтaбaй Тинcиeв
- мъжът, който ce cмятaше зa нaй-възрacтния
чoвeк нa плaнeтaтa, cъoбщaвa “Дейли мейл”,
цитиран от сайта “Актуално”.
Според официалните данни той е ро-

ден през 1894 година и е починал на 127
години, но близкитe нa cтoлeтникa
твърдят, чe тoй e бил oщe пo-възрacтeн, а
именно на 137 години.
Нaтaбaй Тинcив пoчинa в крaя нa мeceц
ceптeмври 2021-а, а в днитe cлeд cмърттa

речник на всички времена, коментират издателите. Той е
отпечатан напълно съзнателно
с идеята да даде абсолютно
невярна информация за произхода на някои добре познати
изрази в нашия цветист език.
“Кому е нужно това!
Защо?”, ще възкликнат отчаяно езиковеди, лингвисти, етимолози и други учени. И ще са
в правото си да попитат. На
всички тях Иван Раденков обаче отговаря: “Заради фантазията. В чест на творческия дух
и на неограниченото въображение на децата. За да ни е
славно и забавно, дори да имаме таралеж в гащите. Защото
често гледаме през крив макарон, защото понякога сме развейпрах, а друг път се правим
на дръж ми шапката, но винаги
сме на всяка манджа мерудия.
Ох, извинете за тези объркани
слова: май взе да ми хлопа
дъската.”
Изданието е реализирано с
подкрепата на Министерството на културата.

му нeгoвoтo ceмeйcтвo ce cвързaлo c
прeдcтaвитeли нa cвeтoвнитe рeкoрди нa
“Гинec” c мoлбa oфициaлнo дa гo признaят
зa нaй-възрacтния чoвeк, живял някoгa.
Прeди cмърттa cи Тинcиeв cпoдeлил
c внукa cи тaйнaтa cи нa дългoлeтиeтo.
Тoй oтбeлязaл, чe търпeниeтo, рaдocттa
и щeдрocттa трябвa дa игрaят нaйвaжнaтa рoля във вcичкo тoвa и в живoтa
кaтo цялo. Oтрицaтeлнитe eмoции
унищoжaвaт aбcoлютнo вcичкo и прaвят
живoтa пo-крaтък.

- “Â· Á‡ Í‡Í‚Ó ÚÂ ÓÒ˙‰Ëı‡?
- «‡ Û·ÂÊ‰ÂÌËˇ.
- ¿Ï‡ Í‡Í Ú‡Í‡?!
- ¡ˇı Û·Â‰ÂÌ, ˜Â Óı‡Ì‡Ú‡ Ì‡ ·‡ÌÍ‡Ú‡ Â Á‡ÒÔ‡Î‡...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

ƒ- ¿Ì„ÂÎ ÛÌ˜Â‚, „Î‡‚ÂÌ
‰˙Ê‡‚ÂÌ Á‰‡‚ÂÌ ËÌÒÔÂÍÚÓ
¿Í‡‰. ¬¿—»À √ﬁ«≈À≈¬,
ËÒÚÓËÍ
≈Ã»À ’⁄–—≈¬, ÙËÌ‡ÌÒËÒÚ
Ã¿–√¿–»“¿ ¿–¿Ã»“≈¬¿,
‡ÍÚËÒ‡
Õ¿”Ã, –ÛÒÂÌÒÍË ÏËÚÓÔÓÎËÚ
ŒÀ≈√ Œ¬¿◊≈¬, ÂÊËÒ¸Ó
œ¿¬≈À œ»—¿–≈¬, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ,
ÔÛ·ÎËˆËÒÚ, ·Ë‚¯ „ÂÌÂ‡ÎÂÌ
‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¡Õ“
—¬≈“Œ«¿– ¿«¿ÕƒΔ»≈¬,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ, ÔËÒ‡ÚÂÎ
œÓÙ. “ŒÃ¿ ¬⁄–¡¿ÕŒ¬,
ıÛ‰ÓÊÌËÍ

Прасета
пазят
летището
на Амстердам

СНИМКА SANDY MILLAR/UNSPLASH.COM

Прасетата пасат свободно
в полето край летището
Прасета на летище “Схипхол” в Амстердам се грижат
за безопасността в небето,
съобщава Би Би Си, цитирана
от “Дарик нюз”.
Едно от най-натоварените
летища в Европа е наело свински патрул, за да държи гъските далеч от земеделските земи
между пистите. Екипът от 20
прасета, привлечен от летището в Амстердам, е част от
редица мерки, използвани за
намаляване на ударите от птиците по самолетите.
Само за изминалата година са регистрирани 150 инцидента с птици в небето над
летището и по пистите.

Наоми Кембъл позира гола на 51-а

Кейт Мидълтън си износва дрехите

Супермоделът и актриса Наоми Кембъл участва
топлес във фото сесия за известната модна къща “Александър
Маккуин”
и
развълнува феновете. Съответната публикация се появи в нейния “Инстаграм”,
съобщава “Дарик нюз”.
51-годишната знаменитост публикува кратко видео, показващо я топлес в
черни найлонови чорапогащи с украси и високи токчета. Кембъл играе звезда,
покриваща голите гърди с
ръка и легнала върху черно-бяла забрадка с отпечатък на череп. Фотосесията е била направена заради излизането на новата колекцията пролет-лято 2022
на модната къща.

Кеймбриджската херцогиня Катрин
се появи отново в използвано облекло,
което е носила за последно през 2016
година на обществено събитие. Съответните снимки се появиха на сайта на
“Дейли мейл”, съобщава БГНЕС.
39-годишната Кейт Мидълтън посетила Кралската ботаническа градина в Лондон със съпруга си принц
Уилям за събитие, свързано с образованието. Била облечена в светлозелен
пуловер, черни прави панталони и
обувки на висок ток. Външният й вид
се допълвал от часовник и пръстен
със скъпоценен камък.
За връхни дрехи херцогинята заложила на класическото зелено палто
на луксозната марка Erdem, което
носила няколко пъти по време на социални събития.
Кейт Мидълтън е била забелязвана многократно в старо облекло, уточнява британската преса.

СНИМКА БГНЕС

Наоми Кембъл

СНИМКА БГНЕС

Херцогинята на Кеймбридж няма нищо
против да си носи старите дрехи
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Атмосферното налягане ще се повиши и ще е по-високо от средното за
месеца. На много места в низините и котловините от Южна България
ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури
ще са между 5о и 10о. Над страната облачността ще е разкъсана, на
много места - до предимно слънчево време. По-значителна ниска слоеста
облачност или мъгла ще има над Югозападна България, но още преди обяд
ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно
между 15о и 20о. През нощта срещу сряда над югозападните и източните
райони от страната облачността отново ще се увеличава и вплътнява.

БТА/НИМХ
ХОРОСКОП

05.10 “ÛËÁ˙Ï.·„ /Ô/
05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË
Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 ¡˙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, 5 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
20.45 œÂÁË‰ÂÌÚÒÍË ËÁ·ÓË
2021: ‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ
21.00 –ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ Ò ƒÓ·ËÌ‡
◊Â¯ÏÂ‰ÊËÂ‚‡
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /6
ÒÂÁÓÌ, 7 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÒÂÁÓÌ, 6 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, 5 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

00.15 "Õ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬" (Ô)
01.25 "Àˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡" (Ô)
02.20 "Œ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡"
(Ô)
03.15 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ (Ô)
04.10 "ƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡" (Ô)
05.10 "¿ÌÚË‰ÓÚ" (Ô)
05.40 "Õ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬" (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 "¿ÌÚË‰ÓÚ" (Ô)
08.00 "◊Â‚ÂÌ Í‡ÚÓÌ" (Ô)
09.00 "—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡" (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 "¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇ" (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 "’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓ"
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 "Œ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡"
(Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 "Õ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬"
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 "¿ÌÚË‰ÓÚ"
16.30 "ƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡" - 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 "¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇ"
20.00 "Àˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡"
21.00 "◊Â‚ÂÌ Í‡ÚÓÌ" (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 "¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇ" (Ô)
23.05 "Àˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡" (Ô)

05.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./
06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
13.10 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
13.50 ìƒÓÍÚÓ ◊Û‰Óî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.10
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.30
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.22
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.66
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.22
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.8 ÂÔ.15
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.3 ÂÔ.1
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14

ОВЕН

ВЕЗНИ

Бъдете по-смели спрямо
онези, които ще се опитат да злоупотребят с
добрината ви и ги поставете на мястото им.

Без да губите присъствие
на духа ще продължите
да работите по приключване на започнато вече
начинание.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Някои от вас ще пътуват
в чужбина, за да търсят
по-добър живот. За други
съдбата е отредила приятни занимания.

Не се лишавайте от малките удоволствия на ежедневието. Позволете си
развлеченията, от които
сте се лишавали.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

15.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)

Денят не е добър за финансови операции и даване
пари на заем. Вложете
енергията си в нещата, в
които имате опит.

Повишената ви емоционалност ще ви причини
страдания, ако не я овладеете навреме. Нищо не
заслужава да се хабите.

15.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî -

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Ще се захванете с домашни ремонти. Имате нужда от освежаване и разтоварване, както на дома,
така и на душата си.

Ако искате да се радвате
на внимание и уважение,
бъдете толерантни и отзивчиви към околните.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Времето ви ще бъде заето
с решаване на проблем.
Въздържайте се от прибързани ходове, които може
да усложнят ситуацията.

Ще се радвате на специално внимание. С поведението си сте показали, че
цените времето и достойнството на другите.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Проверете източниците си
на информация, има опасност от подвеждане. Романтична връзка ще ви
зареди с приятни емоции.

Целите, които си поставяте изискват повече усилия. Бъдете по-търпеливи
и не изтъквайте претенциите си.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

06.00 ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË
09.25 ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ÚÓÍ¯ÓÛ
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
12.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî

ÒÂË‡Î
16.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
17.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË (Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË)
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
19.45 ìÕÂÍ‡ ‰‡ „Ó‚ÓˇÚî ÒÂË‡Î
21.00 ¬ÂÏˇ
21.30 ì¿ÎË·Ëî - ÒÂË‡Î
23.30 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî
00.10 —Â„ÂÈ ¡ÂÁÛÍÓ‚. » ÓÚÌÓ‚Ó Á‡ÔÓ˜‚‡ÏÂ Ì‡ ˜ËÒÚÓ
01.05 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
04.10 ì¿ÎË·Ëî - ÒÂË‡Î
05.00 ÕÓ‚ËÌË
05.05 ì¿ÎË·Ëî - ÒÂË‡Î
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ФИФА още
обсъжда идеята
за Мондиал
през две години

Рефери спасиха
ЦСКА срещу Ботев Пд
Българският ВАР
със спорни решения

Жорди Кайседо (вдясно) е изпреварил за топката Кевин Янсон от
Ботев Пд в мача, спечелен от ЦСКА с 3:2 с два гола на еквадореца

Главният съдия Георги Давидов спаси ЦСКА от загуба на точки в дербито
на XI кръг с Ботев Пд. “Червените”
спечелиха с 3:2 и събраха 22 т., с които се изкачиха на второ място. Те изпревариха именно “канарите”, останали с 21 т. Столичани са само на 2 т. от
лидера Лудогорец, който обаче е с мач
повече. С два гола блесна Жорди Кайседо (42 и 74), а веднъж майсторски се
разписа Георги Йомов (73). За Ботев
точни бяха Тодор Неделев (78-д) и
Димитър Тонев (85).
Съдийството в двубоя обаче остави
неприятно впечатление, след като Давидов и бригадата му няколко пъти ощетиха гостите. Особено отчетливо беше
това в 68-ата минута, когато при 1:0
гол на Маркиньос бе отменен заради
много спорна засада. След дълъг преглед на ситуацията видеоарбитърът
Никола Попов, син на заместник
изпълнителния директор на БФС Антон Попов, прецени, че нападателят на
Ботев е в засада в началото на атаката.

Повторенията обаче не убедиха, че
бразилецът е пред Юрген Матей. Към
края Попов все пак се реваншира на
пловдивчани, давайки им дузпа, която
първоначално арбитърът не отсъди, но
зачете сигнала на ВАР, и Неделев не
сбърка от бялата точка. Всичко обаче
се случи при резултат 3:0 и нямаше
време за прелом. Все пак пет минути
преди края Димитър Тонев намали и
така увеличи напрежението при домакините. Нови голове не паднаха, а ботевци претендираха, че съдията е свирил край на мача прекалено рано.
На “Армията” Стойчо Младенов
използва всичките си основни играчи,
независимо от задаващия се мач в Лигата на конференциите със Зоря Луганск
(Укр) в четвъртък. След дълго лечение
на травма в игра се завърна Тибо Вион,
който дори започна титуляр.
“Дали се страхуваме от реваншизъм
след конгреса? Откакто съществува този
Футболен съюз, има такова отношение
към нас. Реваншизмът продължава пове-

СНИМКА CSKA.BG

че от 15 години, откакто Боби Михайлов е президент. Ако това нещо обаче
продължи, ще реагираме. Надявам се да
има промяна - предполагам, че Михайлов си е взел поуки. Един апел към него
- ако остане и продължи, решете проблема с треньорството. Не може треньорите да бъдат изтривалка в клубовете си. Трябва треньорът да има достойнство, а договорът да го пази.
Всички мачове са важни за ЦСКА.
Надявам се в следващия да бъдем на поголяма висота”, каза Стойчо Младенов.
“Ако имахме още 5 минути, щяхме
да вкараме. Показахме добър и атрактивен футбол, особено през първото полувреме. Не успяха да ни поставят под
напрежение, имахме къси комбинации в
центъра на терена и така създавахме
ситуации. Първото полувреме на два
пъти излязохме сами срещу вратаря.
Имахме редица опасни центрирания в
наказателното поле. Те ни вкараха с
първото си положение в мача”, сподели
треньорът на Ботев Азрудин Валентич.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚
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ФИФА планира онлайн пресконференция, която ще даде шанс на всеки
национален селекционер да чуе идеята
за организиране на Мондиал на всеки
две години. Дискусията ще бъде водена от легендарния треньор Арсен Венгер, който вече е шеф във ФИФА за
глобалното развитие на футбола.
“Като треньори на националните
отбори, техният принос е необходим.
Ние трябва да приемем тези събития
като диалог, помагащ ни да защитим
специалното място на футбола в света. А и да го наложим като наистина
глобален спорт”, коментира френският специалист.
Националният селекционер на
България Ясен Петров и Ивайло Петев, който води Босна и Херцеговина, са сред треньорите, които ще
имат възможността да се запознаят
отблизо с новия план за Световно
първенство.
Идеята обаче се приема “на нож”
от президентите на континенталните
конфедерации и от президентите на
елитните футболни лиги.
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
15.00 Локо Пд - Пирин
ШАМПИОНСКА ЛИГА
ПО МАКС СПОРТ 2
22.00 Порто - Милан
ПО МАКС СПОРТ 3
17.00 Атлетико М - Ливърпул
(младежи)
19.45 Брюж - Ман Сити
22.00 Атлетико М - Ливърпул
00.15 Шампионска лига (обзор)
ПО МАКС СПОРТ 4
19.45 Бешикташ - Спортинг Л
22.00 Шахтьор Д - Реал М
ЛИГА ЕВРОПА
ПО РИНГ
17.30 Селтик - Ференцварош
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
Шампионска лига на Азия
21.00 Ал Насър - Ал Хилал
ПО НОВА СПОРТ
ХОКЕЙ НА ЛЕД
19.30 СКА - Йокерит
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
20.00 Турнир в Антверпен (мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
11.00 Турнир в Москва (мъже)

duma@duma.bg
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EFBET ЛИГА
XI КРЪГ
Черно море - Славия
1:1 1:0 Сердюк (26) 1:1
Тасев (53), изп. д: Енрике
(Чм-11); ЦСКА - Ботев Пд 3:2 1:0
Кайседо (42) 2:0 Йомов (72) 3:0 Кайседо (73) 3:1 Неделев (79-д) 3:2 Тонев
(84); снощи: ЦСКА 1948 - Берое.
днес, 15.00: Локо Пд - Пирин (отложен мач от III кръг).

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема

16

ВТОРНИК
19 ОКТОМВРИ

И Дер

Стр. 15

Шефът на ФИФА
поздрави Михайлов
Президентът на ФИФА Джани Инфантино поздрави Борислав
Михайлов по повод преизбирането му начело на БФС. Шефът на
световния футбол отбелязва, че бившият вратар има важен принос
за развитието на най-популярния спорт в България.
“Скъпи г-н президент, моля да приемете най-топлите ми и
искрени поздравления по повод преизбирането ви за президент на
БФС с четиригодишен мандат. Ще се радвам да предадете поздравите ми и на членовете на Изпълнителния комитет, избрани и
преизбрани заедно с вас, като в същото време използвам случая
да ви благодаря за всичките ви усилия, работата ви и важния ви
принос за развитието на спорта ни и популяризирането на ценностите му в България. Най-добри пожелания за новия мандат и
успех във всички предизвикателства занапред. С нетърпение очаквам да продължим съвместната си работа за развитието и просперитета на футбола в България в следващите години. Футболно
ваш, Джани Инфантино”, похвалиха се от БФС.

Гръцката актриса Ксанти Георгиу, традиционна изпълнителка
на ролята на главната жрица, запалва олимпийския огън за Зимните Игри
в Пекин 2022 на церемония в древна Олимпия. Четирима протестиращи
тибетци - един мъж и три жени, бяха задържани от гръцката полиция

ДИМИТЪР ПЕНЕВ:

Трябва нови хора да водят БФС
Легендарният треньор е засегнат, че са го забравили за конгреса
Треньор №1 на ХХ век Димитър
Пенев посъветва Боби Михайлов да предаде БФС на “младото поколение”. Стратега от Мировяне изрази становище пред
БНТ, че това е трябвало да се случи на
изборния конгрес, където Михайлов спечели срещу Димитър Бербатов.
“Не бях на конгреса. Бях неутрален в
този ден и момент, защото нямах покана.
Работил съм и с Боби Михайлов, и с
Бербатов. Късно е да казваме кой е виновен за състоянието на футбола ни. В това
време, в което навлизаме в алеята на
виновните, трябва да се погледне към миналото, през годините, да направим сравнение със съседите. Боби можеше да
отстъпи и да поеме другото поколение.
Има много нови неща, промени има в

спорта и във футбола. Всеки ръководител в спорта има големи амбиции. Подкрепата става бързо, а от другата страна
са феновете и клубовете, които не са
неясно как ще поддържат своя клуб”,
допълни Стратега.
Той коментира и обвиненията за купуване на делегатски гласове по време на
конгреса. “Не мисля, че трябва да наричаме това купуване на гласове, има достатъчно магазини за купуване. За Бербатов това е добра спортна смелост. Той
го има материала, но не го е минал като
опит - да е бил месеци, година ръководна
фигура, защото доскоро беше футболист.
Може би трябваше да му се даде аванта,
както се казва”, изказа се в типичния си
стил Пената и не пропусна да похвали

екипа на Бербатов, в който влизат Мартин Петров и Стилиян Петров - все негови открития за големия футбол. “Те не
са толкова ангажирани като дейни спортисти. Съвети не трябва да се искат, след
като кандидатстваш за такъв пост. Трябва да имаш увереност”, каза треньорът
на четвъртите в света от САЩ 1994.
Запитан дали е честитил на Михайлов петия мандат като президент на БФС,
той сподели: “Предадох на един от шофьорите, който е на Мишо Касабов Жоро се казва. По него предадох поздравления за победата.
В цял свят, така и при нас, преобладават чужденците. Наредбите са такива,
но преценката е на местното ръководство на дадения клуб, те да преценят и

исканията на треньора. Защото президентите са и бащата, и майката, в тях са
парите”, отбеляза Пенев и изрази оптимизъм за представянето през новия сезон
на ЦСКА, чийто почетен президент е.
“ЦСКА винаги е в моята глава и в моето
сърце. Тази година има заряд, въпреки че
имаше и промяна в треньорската линия,
но има материал да се преработи. Да се
радваме, да станем шампиони”, каза треньорът. “Винаги е имало материал за националния отбор, винаги са ставали грешки, но тези грешки винаги са идвали от
ръководни органи, които се намесват и
са изпълнявали друга служба. Дано да
имаме по-добри срещи, по-добри поводи,
да предавате и вие мачове”, завърши с
усмивка Пенев.

Левски подновява кампанията за членските карти
В Левски започва
нова кампания по продажба на членски карти.
Собственикът Наско Сираков, треньорът Станимир Стоилов и изпълнителният директор Иво

Ивков ще поставят днес
началото на инициативата под наслов “Аз съм
Левски”.
“От 11 часа ръководството и управителят на
официалния магазин на

ПФК Левски Пламен Петров ще поставят началото на кампанията за подновяване на членските
карти на клуба “Аз съм
Левски”. Събитието ще
се състои във VIP залата

в сектор “А” на стадион
“Виваком Арена - Георги Аспарухов”, съобщиха от “Тодорини кукли”.
Кампанията стартира
през септември 2020 г. и
бе част от всички иници-

ативи, свързани със
събирането на средства
за спасението на клуба.
Членските карти са с различна стойност - 19,14
лв., 72 лв., 200 лв., платинена за 1914 лв. и диа-

мантена за 10 000 лв.
Досега са продадени
към 20 000, а Сираков се
закани след края на КОВИД-кризата да направи
обиколка на България
във връзка с кампанията.

За първи път имаме двама
тенисисти в топ 200

СНИМКИ БГНЕС

Лекарят на Нюкасъл Пол Катерсън прескача рекламно пано,
за да помогне с мобилния дефибрилатор на колабирал фен
на “свраките” на мача с Тотнъм. За инцидента знак от терена
даде левият бек на “шпорите” Серхио Регилон, който съобщи на
съдията Андре Маринър и той спря мача, за да изпрати медицински
екип на трибуната. Медиците спасиха живота на привърженика.
Нюкасъл обаче претърпя домакинска загуба с 2:3 в първия мач след
закупуването на клуба от кралското семейство на Саудитска Арабия

България за пръв път е с двама представители в топ 200 на световния тенис. Григор Димитров прогресира със
седем места и вече е 21-ви в света с
2231 т., след като заработи 350 т. от
достигането до 1/2-финал на “Мастърс”-а в Индиън Уелс.
Димитър Кузманов направи скок от
29 позиции, след като на 10 октомври
спечели най-голямата си титла досега.
Пловдивчанинът триумфира на турнира от сериите “Чаланджър” на АТР в
Барселона след страхотна победа на
финала над поставения под №1 Юго
Гастон (Фр, №112) с 6:3, 6:0. Успехът
донесе на Кузманов 80 т. за ранглистата, с което той натрупа 367 т., за да
направи дебют сред най-добрите 200.
Заради “Мастърс”-а в Индиън Уелс

световната ранглиста бе обновена със
седмица закъснение.
Преди Гришо и Мико само двама
наши тенисисти са стигали в топ 200 в
ранглистата на АТР, но по различно време - Милен Велев и Орлин Станойчев.
Велев пръв осъществи пробив, изкачвайки се до рекордното за България към онзи
момент 121-во място през 1993 г. По
това време Станойчев бе извън първите
700, а неговите най-силни години дойдоха във втората половина на 90-те, когато
в шест поредни сезона (1995-2000) бе
неизменна част от топ 200. През 2000 г.
Станойчев стана и първият български тенисист, влязъл за малко в топ 100 на
света, изкачвайки се до №96 - позиция,
недостигана от друг наш тенисист при
мъжете преди Димитров.
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