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Вече такса и за теглене на пенсия
От догодина изчезва една от последните безплатни банкови
услуги. Вземат на възрастните хора по 30 стотинки до 200 лева и
60 стотинки за изтегляне на 400 лева.
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Нинова призова
да се отвори
държавният резерв

Д

ецата за пореден път станаха
заложник на политически игри.
Предизборната кампания нахлу в
българското училище, след като
то опустя на някои места през
последните дни. На тази нова
арена за политиканстване и популизъм кандидатите за депутати
и техните подръжници показват
своята шоупрограма на публиката от родители, учители и ученици и се опитват да ги убедят, че
политическите им опоненти са
зловредни. Публиката е дотолкова отчаяна, че ръкопляска на всеки, който се появи на сцената с
утешителни думи и оптимистични прогнози. И понеже полесражението е основно в София, новоизлюпеният зам.-кмет Мирослав Боршош бе пуснат да се озъби директно на властта и да призове училищата в столицата да се
отворят веднага. Заслужи си овациите с цената на експлоатация
на учениците и засили противопоставянето в системата.
Съвсем друга щеше да е днес
обстановката в образователната
и здравната система, ако политиците се бяха обединили около някаква обща теза как да се опазят
децата. Никой сега нямаше да говори за ротация, затваряне, онлайн обучение. Децата днес не са
в клас, не защото някой е решил
произволно да приложи хрумката си да ограничава нечия свобода или да направи учениците поглупави и неграмотни.

БСП иска повече пари за социалния патронаж
Да се отвори държавният
резерв и на пазара да се пуснат храни, които са закупени
на ниски цени, предложи
Корнелия Нинова. По думите й това ще успокои цените,
а резервът ще се запълни от
стоките, които държавата ще

купи от производителите и
търговците, и така ще помогне и на бизнеса.
Лидерът на БСП настоя
още в спешен порядък да се
реши как ще се поддържа
социалният патронаж през
зимата. Според нея трябва да

се направят разчети с колко
се е увеличила цената на топлата кухня. Тя настоя парите за услугата да бъдат отпуснати от бюджета още
през ноември и декември.
Според Нинова това са съществените неща, които вълну-

ват хората, а не кой с кого си
говори сега по кабинетите.
За БСП ключовите думи
за бъдещето са промяна, стабилност, предвидимост и сигурност, заяви тя.
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Ясно беше, че определени партии и кандидат-президенти ще се възползват от ситуацията, ще спекулират,
ще истеризират, ще искат оставки и ще саботират вашите действия, без да имат смелостта да предложат
алтернатива или дългосрочно решение, обърна се президентът Румен Радев към министрите във връзка с действията
срещу КОВИД-19. Напълно осъзнавам негативния ефект от решението, особено в дните преди изборите,
но като човек на дълга за мен приоритет са хората, а не рейтингът, обясни той затягането на мерките
Стр. 2
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Властта обеща засилен контрол
и план за отваряне на училищата
Малките ученици се връщат в клас до 10 дни, но само ако се тестват редовно,
стана ясно след срещата на правителството при президента Румен Радев
Уверения за план за връщане на учениците от 1 до 4
клас в училище, помощи за
родители в отпуск, безплатни
тестове и средства за работещите на първа линия дадоха
министри от правителството
пред президента Румен Радев.
Той организира спешната
среща, за да обсъдят ситуацията с пандемията и мерките, които се вземат за овладяването й. В разговорите участва вицепрезидентът Илияна
Йотова, но не и премиерът
Стефан Янев.
През последните дни броят на заболелите и починалите българи е тревожно висок,
а болниците се задъхват,
обобщи президентът. Той
потвърди, че алтернативата
пред служебното правителство е била или да затвори
напълно държавата по примера на предишните управляващи, или да приложи
гъвкав и отворен подход.
Радев не спести критиките
към министри, че на хората
не им е било дадено достатъчно време да адаптират
новите мерки и това е предизвикало стрес и възмущение. Президентът обаче напомни, че предишните управляващи са насадили крайно
недоверие към ваксините,
които са най-надеждната защита срещу коронавируса.
“Всеки има право на мнение
по ваксините, но статистиката на заболелите и починалите не се интересува от това.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Властите отново призоваха за спазване на мерките и носене на маски
Тя е достатъчно красноречива - най-надеждната защита,
която имаме срещу този вирус, е ваксинирането”, каза
още държавният глава.
Румен Радев заяви очакването си приоритет в работата на правителството да бъде
възможно най-бързото връщане на децата в клас, като поиска и решение за ваксиниране на хора със специфични
заболявания, за казуса с признаването на антитела и за

пълноценния контрол на
спазването на мерките.
Планът за връщане на децата до IV клас в училище
предвижда редовното им
проверяване с тестове със
слюнка или във вид на близалки, но само след съгласие
на родителите. Здравният
министър Стойчо Кацаров
смята, че при отпускане на
средства от Министерството
на финансите такива тестове
могат да се осигурят до 7-10

дни. “Училищата няма как да
отворят без филтър на входа, който не допуска в тях
болни деца, преподаватели и
работещи”, подчерта министърът на образованието
Николай Денков. Той обаче
изрази съмнение, че родителите ще бъдат съгласни на
тестуване. От 15 септември
до 10 октомври броят на карантинираните учители се е
увеличил три пъти, а на децата - пет пъти, заразени се

оказаха 12 000 деца в училищата и 2000 в детските градини, показват данни на
МОН.
Закъсняхме с осигуряването на безплатни тестове,
но в понеделник до обяд те
ще бъдат осигурени, увери
Кацаров. Той допълни, че ще
се плаща само за тяхното вземане - до 10 лева. Министърът обеща и засилен
контрол на мерките съвместно с Регионалните здравни
инспекции,
Българската
агенция за безопасност на
храните, Министерството на
вътрешните работи и инспекторатите към общините.
За родители, които в момента ползват отпуск, за да
се грижат за деца до 14-годишна възраст, които учат
дистанционно, са осигурени
необходимите средства, стана ясно по време на срещата.
За едно дете подпомагането
е от 650 лева месечно, а за
родители с две и повече деца
са предвидени 975 лева, заяви социалният министър
Гълъб Донев.
Управителят на НЗОК
проф. Петко Салчев разясни,
че всички специалисти на
първа линия - лекари, сестри,
санитари, ще получат по
1200 лева. “Останалите средства за болничната помощ,
които са в рамките около 40
млн. лв. на месец, ще бъдат
преразпределени за лечебните заведения, които ще лекуват КОВИД-19”, заяви той.

35%
35% от
от учителите
учителите 178 паралелки в столицата не могат да съберат ученици
плашат сс оставки,
оставки,
плашат
които не могат да комплек- дежда”, “Подуяне”, “Лю- положението в 152 ОУ в с.
товат класове от минимум лин”, “Красна поляна”, Мърчаево, където с по 5-9
синдикат
синдикат -- със
със
Деси ВЕЛЕВА
ученика са почти всички
18 ученици. Затова се на- “Искър” и др.
Най-драматично е поло- випуски.
лага да получат разрешенистачка
стачка
Ако бъде въведен задължителен зелен
сертификат за учители, 35 на сто от тях
заявяват, че ще напуснат системата. Това
сочат данни на синдикат “Образование”
към КТ “Подкрепа”, цитирани в открито
писмо към здравния министър Стойчо Кацаров. От синдиката също заплашват с
протести и стачки, ако не започне диалог
с отговорните институции.
В писмото се припомня, че според
предишно проучване неодобрението
сред съсловието за въвеждането на
зелен сертификат в образователната
система е 86% срещу едва 12% одобрение. Затова синдикалистите смятат,
че неговото неочаквано въвеждане ще
блокира образователната система, ще
доведе до отлив на учители и ще създаде трудности на българските родители. “Преминаването към дистанционна форма на обучение в начален етап
води до огромни дефицити в учениците на тази възраст, а вредите за първокласниците ще бъдат непреодолими
при по-дълго прилагане на тази мярка”, смятат от синдиката.

178 паралелки в София
не могат да съберат достатъчно ученици по норматив и затова Столичният
общински съвет ще разреши маломерни класове.
Това ще стане на следващата сесия в четвъртък. Класовете са в 60 училища,

ето на СОС и да бъдат одобрени за допълнително финансиране. Интересно е, че
сред училищата с маломерни паралелки са по-елитните 125 СУ в “Младост” и
127 СУ в центъра на града.
Останалите школа са в районите “Овча купел”, “На-

жението в селата около
София, в които паралелките
падат под 10 ученика. В 116
ОУ в с. Яна например има
само по една паралелка в
набор и нито една не може
да събере над 10 ученика,
като четвъртокласниците са
едва четирима. Подобно е

Част от ръководствата
на училища са декларирали,
че издръжката на паралелките е в рамките на наличните средства в бюджета им.
За останалите Столичната
община ще предостави близо 65 000 лева, за да се покрият разходите.

Отново не успяха да изтеглят заседналия „Вера Су”
Без успех приключи поредната акция по изтеглянето на заседналия преди повече от месец край Камен
Бряг турски товарен кораб
“Вера Су”. Новата операция
по изтеглянето и разтоварването му продължи 40 часа
и бе прекратена в неделя
сутринта заради лоши атмосферни условия. Три катера
направиха в петък и събота
два неуспешни опита да изтеглят плавателния съд.

Най-вероятно и в следващите дни “Вера Су” ще остане
заклещен в скалите край
Яйлата, тъй като метеорологичните условия едва ли
ще позволят нова операция
по изтеглянето му.
Почти целият опасен
товар на “Вера Су” обаче е
претоварен, съобщиха от
Министерството на транспорта. Една част е транспортирана до пристанище
“Варна-Изток”, а другата е

превозена с моторния кораб
“Варна” до ферибота в Белослав. След олекотяването
корабът се издигна над морското равнище, но беше открита още една пробойна,
която предстои да бъде запушена от водолаз.
От Министерството на
околната среда и водите увериха, че е отчетено постепенно намаляване на замърсяването във водата край Камен
бряг. Преди четири дни бяха

отчетени 10 пъти по-високи
нива на амониевия азот и изтичане на нефтопродукти от
носовата част на кораба и
откъм кърмата. Течението
отнася нефтеното петно на
юг. Ако времето позволи, дейностите ще бъдат възобновени днес, работата няма да спира, докато метеорологичните
условия са подходящи, каза
пред БНР новият директор на
Морската администрация кап.
Венцислав Иванов.
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БСП иска повече пари
за социалния патронаж
Корнелия Нинова призова да се пуснат на пазара
Левицата е за
стабилен кабинет, храни от държавния резерв, за да се помогне
който да преведе на хората и на производителите
В спешен порядък трябва да се реши лучаване на зелен сертификат и реше- ва за президент и вицепрезидент, подстраната
как ще се поддържа социалният патро- нието за това трябва да се направи сега черта председателят на БСП.
наж през зимата и как ще се помогне на и веднага. Тя настоя здравният министър
Нинова предложи да се отвори
през кризите
хората, заяви лидерът на БСП Корнелия д-р Стойчо Кацаров да подаде оставка, държавният резерв и на пазара да се
Трябва да бъде създадено стабилно
правителство, което да решава сериозните проблеми и още от първия си ден
да набележи мерки за превеждането на
страната през икономическата, социалната и здравната криза. Това заяви зам.председателят на БСП Кристиан Вигенин при откриването на предизборната
кампания в Пловдив, където води листата. “Няма време за губене. Изготвихме
“Визия за България”, която е ангажимент за следващите години. Искаме всяко семейство да преживее спокойно
зимата. Ситуацията с пандемията доведе до безпрецедентни мерки и ще ни
бъде тежко”, заяви той. Вигенин изрази
увереност, че пловдивските социалисти
ще работят заедно за общата цел - изборна победа. Социалистът призова да
се гласува за Румен Радев и Илияна Йотова, защото всеки глас за тях ще е победа и за БСП. Вторият в листата Иван
Петков - Бебето увери присъстващите,
че ако му гласуват доверие да бъде в
парламента, ще защитава интересите на
Пловдив и неговите жители.
За висок дух, мотивация и решителност призова вторият в листата на левицата във Варна Борислав Гуцанов при
откриването на кампанията. БСП ще е
гласът на всички българи, които търсят
справедливост и сигурност, заяви Гуцанов. Той подчерта, че в листата на левицата са включени хора с образование,
авторитет и солиден опит. “Те са от различни сфери на икономическия и обществен живот, но с обща кауза да има подобър живот за всички българи днес, а не
в необозримо бъдеще. Всеки от тях е
достоен да бъде народен представител”,
категоричен бе Гуцанов.
Листата ни е съчетание на богат политически и обществен опит, на професионализъм, експретност, но заедно с
това на младост и общо желание и амбиция да се представим добре на предстоящите избори, обобщи председателят на общинската организация на БСП
в Стара Загора Валентина Бонева, която представи листата на левицата за
областта. Тя призова избирателите да
гласуват на 14 ноември с разум, защото “политическите проекти се харесват, привличат вниманието, но заедно с
това обществото ни плаща високата
цена на липсващо Народно събрание и
на редовно правителство”. Гражданите
очакват от новите управляващи отговор на редица въпроси, сред които ще
имат ли средства за сметките за ток, за
храна и лекарства, каза Бонева. Найважната ни задача е да дадем стабилност на България, сигурност за семействата и предвидимост на българския
бизнес, заяви водачът на старозагорската листа Георги Гьоков. Той посочи
най-важните акценти от плана на БСП
за първите 100 дни на бъдещото управление. Планът включва два вида мерки
- краткосрочни с бърз ефект върху икономиката и стандарта на живот, и средносрочни и дългосрочни като част от
визията на партията за структурните
реформи в държавата.

Нинова в тв интервю. Тя поиска да се
направят разчети с колко се е увеличила
цената на топлата кухня и настоя парите за услугата да бъдат отпуснати от
бюджета още през ноември и декември.
Според Нинова това са съществените
неща, които вълнуват хората, а не кой с
кого си говори сега по кабинетите.
За БСП ключовите думи за бъдещето са промяна, стабилност, предвидимост и сигурност. Нинова изтъкна искането на БСП за промяна на модела
на здравеопазване - общинските болници да станат защитени заведения,
което ще даде стабилност и сигурност
на лекарите и на хората за качествена
здравна помощ.
Според Нинова наличието на антитела трябва да дава възможност за по-

по думите й това щяло да повлияе добре
на имиджа на президента Румен Радев.
Трябваше да има предвидимост и да има
подготовка, както и всяка здравна мярка
да бъде обявявана заедно с икономическа и социална, обясни Нинова. Тя смята, че родителите, които остават да гледат децата си вкъщи заради КОВИД19, трябва да получат по една средна
заплата, независимо че са в неплатен
отпуск. На самоосигуряващите пък
трябва да изплаща по една минимална
заплата. Нинова подчерта, че БСП е последователна и както е критикувала
Борисов при първите кризи, когато бяхме първи по смъртност, така и сега изразява несъгласие срещу някои решения. Независимо от това, социалистите
подкрепят Румен Радев и Илияна Йото-

пуснат храни, които са закупени на ниски цени. По думите й това ще успокои
цените, а резервът ще се запълни от стоките, които държавата ще купи от производителите и търговците и така ще помогне на българския бизнес.
Веднага след изборите трябва да се
търси съгласие по ключови теми, настоя
отново Нинова. Тя припомни идеята на
БСП за намаляване на ДДС на енергоносителите и на основните храни на 9%.
“Не раздавайте постове. Народът е изправен пред големи изпитания. Най-малко в момента трябва да ви интересуват
министерски постове”, обърна се Нинова към партиите. Тя отново повтори, че
старият модел на управление трябва да
бъде променен и това трябва да започне
с промяна в законодателството.

Столичният общински съветник от БСП Иван Пешев и председателят на левицата в Панчарево Еньо Савов
подкрепиха протеста на жителите на Лозен срещу преместването на ферма за производство на ларви от
Елин Пелин в софийското село. “Фермата за ларви няма място в село Лозен. Недопустимо е производство,
което генерира силна и неприятна миризма, да бъде ситуирано в селото, без да е направено обществено
обсъждане и без предварителна оценка на риска”, заяви Пешев. Жителите на село Лозен настояват
дейността на фирмата да бъде приравнена към тази на екарисаж и да бъде далече от населени места

Социалисти подкрепят стойностни каузи
Социалистите в Горна
Оряховица откриха предизборната си кампания с кауза
да подпомогнат жена, изпаднала в беда. Тя е осиновила
болния си внук и го отглежда
с мизерна пенсия в горнооряховско село. Съдбата й ни
трогна силно и предпочетохме да й помогнем, вместо да
даваме пари за официална церемония за старта на кампанията, поясни общинският
председател Огнян Стоянов,
който е с номер 108 в листата
на БСП във Великотърновска

област. По този начин социалистите поеха щафетата от
водача на листата Явор Божанков, който в началото на
кампанията направи дарение
за организация, която защитава бездомните животни. Акцията му започна преди повече от месец с осиновяване на
изоставено куче и има за цел
да завърши с построяване на
нов областен приют.
Кандидатите за народни
представители на “БСП за
България” от Ловеч и Пловдив област пък си направиха

среща в местността “Беклемето” и поеха ангажимент за
осигуряването на целогодишна проходимост на републиканския път през най-високия
планински проход ТроянКърнаре. Водачът на листата
в Ловеч Вяра Емилова, кандидатите за депутати Минчо
Казанджиев, Младен Богдански, Иван Галилеев Иванов,
Христомир Маринов, Васил
Гадевски заедно с кмета на
Троян Донка Михайлова
бяха подкрепени в своята
инициативата от водача на

листата в Пловдивско Веска
Ненчева и кандидатите Мариан Русев и Нено Грънчаров. Според тях този проект
ще осигури нова, добра
транспортна и икономическа свързаност в района. Силно развитият мебелен бизнес
в Троян, с осигурени международни пазари, има спешна
нужда от по-пряка транспортна връзка с Южна България, но и за цялата Ловешка
област проходът означава побърз и по-пряк достъп до останалата част от страната.
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От труден до двойно по-силен
зимен сезон очакват в туризма
Една-трета от ресторантьорите
предпочитат държавата да ги
затвори, вместо да работят
със зелени сертификат
Звукооператорите очакват
труден и изпълнен с предизвикателства зимен сезон. Има
риск традиционните за зимата
туристи от Великобритания,
скандинавските и съседните
на България страни да се откажат от намеренията си да
дойдат у нас. Епидемичната
обстановка може да повлияе
негативно върху решението
на чуждестранните туристи да
почиват у нас през зимата,
посочва Димитрина Горанова,
председател на Асоциацията
на българските туроператори
и туристически агенции, цитирана от БНР. Повишаващите се цени на електрическата
енергия ще има негативен
ефект и върху българските
туристи, на които сектора
разчита изключително много.
“Защото токът вече рефлектира както върху цените на услугата, така и върху покупателната способност на потребителите”. Някои хотели
може да не отворят тази зима

заради недостига на квалифицирани кадри, посочи Горанова.
На съвсем друго мнение е
директора на Института за
оценки и анализи в туризма
доц.Румен Драганов. Той
очаква двойно по-силен зимен
сезон. Според Драганов решението на здравния министър и
на правителството за въвеждането на зеления сертификат
и мерките са изключително
добри.
Междувременно стана
ясно, че над една-трета от
ресторантьорите предпочитат
държавата да ги затвори, вместо да работят със зелени сертификати. Това показват данни от анкета, организирана
сред служителите в заведенията из цялата страната, съобщи бТВ. 30,5% от анкетираните смятат, че е по-добре
държавата да ги затвори. 60
на сто обаче искат да работят
със зелени сертификати. Някои от заведенията у нас вече

ПЕТРОЛНАТА АСОЦИАЦИЯ:

2,50 лв. ще стигне литър
бензин по Коледа
Цената на литър бензин у нас
ще стигне 2,50 лв. за литър по
Коледа. Това прогнозира експертът от Българската петролна
и газова асоциация Светослав
Бенчев. Вероятно Бенчев има
предвид цената на обикновения
бензин А-95, средната цена, на
който в момента е 2,38 лв., но на
места и той вече се предлага за
2,50 лв. Бензинът А-100 в момента се продава средно за 2,75
лв., а най-високата цена, на която се предлага в страната, достига 2,93 лв. за литър.
Цената на суровия петрол
преди месец беше 80 долара за
барел, но стойността му тази
седмица достигна 86 долара за
барел, което е рекорд за последните 8 г. Бенчев припомни, че на
последната среща на страните членки на ОПЕК, беше решено
да не се увеличават квотите на
производство, което по думите
му означава, че търсенето
продължава да е по-голямо от
предлагането. Експертът увери,
че към момента няма дефицит,
но ако не се увеличи производството, цените могат да тръгнат
още нагоре. “Вероятността при
това положение да задминат 9095 долара за барел е съвсем реална”, прогнозира той пред бТВ.
Бенчев обясни, че другото

Светослав Бенчев
нещо, което държи цената на суровината висока, е цената на
енергийните ресурси. “Цената
на нашите бензиностанции се е
вдигнала с около 11% в рамките
на месец-месец и половина, в
същото време цената на суровината е нараснала с около 25%.
Това поскъпване е съвсем нормално с наближаването на зимния период”, смята той.
В същото време обаче малките бензиностанции в страната се
опасяват от фалити заради големите разходи. Според търговците доставните цени на горивата,
които купуват, са продажните
цени на по-големите вериги. Заради това малките бензиностанции настояват да имат правото
да сключват директни договори
с доставчиците, за да имат поголеми отстъпки.

разполагат със стикери, на
които се посочва, че има
100% ваксиниран персонал.
22% от хората, които работят без трудов договор, са
наети в хотелиерството и ресторантьорството, показват
проверките на Главната инспекция по труда от началото
на годината до края на септември. В такива обекти са

полагали недеклариран труд
487 лица при 2223 установени случаи общо. Секторът
продължава да наема хора без
договори, въпреки че е във
фокуса на вниманието на
всички заради претенциите за
антикризисна подкрепа. Миналия юли ресторантьорите
получиха голям реверанс с 9%
ДДС. За да не изглежда, че

намаляваме данъците само за
алкохол и кръчми, правителството от кумова срама свали
данъка и за книгите и бебешките храни и хигиенни материали. От това за гражданите
не последва никаква полза цените в ресторантите не
само не бяха намалени, но
дори се повишиха този летен
сезон.

Урсула фон дер Лайен подкрепи
ядрената енергeтика
“ЕС има нужда от ядрена
енергия и от природен газ като
стабилни енергийни източници”, заяви председателката на
Европейската комисия Урсула
фон дер Лайен след края на
срещата на върха на ЕС, цитирана от АФП. По думите й ЕС
трябва да намали драстично
емисиите си на въглероден диоксид, за да се бори с климатичните промени.
“Вече е очевидно, че има
нужда от повече чисти възобновяеми енергии, каквито са
вятърната и слънчевата, които предлагат много независимост на континента в момент,
в който има скок на цените на
газа. Но редом с възобновяе-

мите енергийни източници,
ние имаме нужда и от стабилен енергиен източник - от ядрения, а по време на един преходен период, разбира се, и
от природния газ”, добави тя.
Ядрените централи имат
предимството да не отделят
почти никакви емисии на
въглероден диоксид в атмосферата. Подкрепата на ЕК за
ядрената енергетиката означава, че България получава зелена светлина за построяването
на два нови атомни енергоблока, които могат да заместят
въглищата до 2040 г.
ЕК трябва да предложи
преди края на годината списък
на енергиите, смятани за ща-

дящи и благоприятни за климата. Тази категоризация ще
проправи пътя към така нареченото “зелено финансиране.
Преди дни президент Румен
Радев изрази очакването си
ЕК официално да подкрепи
развитието на ядрената енергетика до края на ноември.
Десет страни-членки излязоха с призив към ЕК да включите ядрената енергетика в Зелената сделка. Същевременно
Европейският съвет отхвърли
настояването на България да
се намали цената на парниковите квоти, но прие предложението да се прави проверка
на енергийните борси за евентуални манипулации.

Бизнес и синдикати искат да контролират
Плана за устойчивост
Национално представителни организации на работодатели искат да участват в контрола по изразходване на
средствата от Плана за устойчивост. Заради това предлагат
на премиера Стефан Янев да
се създаде Комитет с подкомитети за наблюдение на дейностите, финансирани от Плана за възстановяване и устойчивост, както и от Фонда за

справедлив преход. Функциите на подобен Комитет за наблюдение биха били и всички
финансови инструменти включително тези, администрирани от Фонда на фондовете, които в момента също остават извън обхвата на граждански контрол и по тази причина са повод за критики и
опасения за непрозрачни схеми и други непазарни практи-

ки, пишат в писмо до премиера от АИКБ, КНСБ и КТ
ДПодкрепаУ. Според тях така
ще има по-добра координация
и допълняемост на интервенциите и планирането на инвестициите от всички европейски фондове. И още - ще се
повишат ефективността, доверието и прозрачността по отношение на разходването на
средствата.

www.duma.bg
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Вече такса и за теглене
на пенсия от банкомат
Вземат на възрастните хора
по 30 ст. за суми до 200 лв. и
60 ст. за изтегляне на 400 лв.
От началото на следващата
година една от последните
безплатни банкови услуги изчезва - най-масово използваната от пенсионерите Банка
ДСК въвежда такса за тегленето на пенсията от банкомат.
Финансовата институция уведомява на сайта си, че от Нова
година хората, които получават пенсията си по сметка в
Банка ДСК, вече ще плащат
стандартната такса, когато я
теглят от АТМ устройство на
банката. Преди това, от началото на септември, банката
завиши тарифата си и тегленето на пари от банкомат
вече се таксува с процент
върху изтеглената сума. В
момента при ползване на банкомат на Банка ДСК процентът е 0,15%, но не по-малко от 0,30 лв. При теглене на
пари от банкомати на други
банки таксата е 0,20%, но не
по-малко от 1,50 лв.Така от
Нова година пенсионерите,
които получават пенсията си

в Банка ДСК, ще плащат 0,30
лв. върху суми до 200 лв. Ако
изтеглените пари обаче са 400
лв., те ще плащат 0,60 лв. на
банката. За 500 лв. таксата е
0,75 лв., твърди Sega.bg
От ДСК успокояват пенсионерите, че ако плащат в
магазина с дебитната си карта, няма да им бъде начислявана такса. Освен това на
хората от третата възраст се
предлага да сключат договор
за пакета “ДСК Флекси - пенсионери”, в който са включени три безплатни тегления на
банкомат на банката и още
няколко банкови превода, но
при месечна такса от 2,90
лева. Справка в тарифите на
търговските банки показва, че
малка част от тях предлагат
безплатни тегления на пенсиите, които НОИ превежда по
сметки на клиентите. В повечето случаи тази възможност
е предвидена, ако дебитната
карта е в пакет с други услуги и специална сметка, като

СНИМКИ БГНЕС

за нейното обслужване се
дължат месечни такси. ОББ
например предлага пакет
“Привилегия” с превод на
пенсията от НОИ и без такса
теглене, но с 1,80 лв. месечна
такса. Пощенска банка има
специална сметка “Пенсия
плюс” с годишна поддръжка
на сметката е 16,80 лв. Таксата за теглене на пенсия от
ДСК ще засегне голям брой
възрастни хора, защото това
най-използваната от тях бан-

ка заради широката й клонова мрежа във всички градове
в страната. В последната година банките масово завишиха цената за ползването на
дебитни карти, които са и
най-използваната банкова услуга от потребителите, защото по банков път се превеждат заплатите им. Вече почти
всички финансови институции прибират по 0,30 лв. за
всяко теглене на пари от собствен банкомат, а за ползване

на чужди АТМ устройства
таксата скочи до 1,50 лв.Банка ДСК първа въведе начисляване на процент от сумата,
след като още по време на
извънредното положение
през пролетта на 2020 г. увеличи лимита за теглене на
пари от дебитна карта до
1000 лв. Тогава това бе направено, за да се спести на
хората по-често разкарване
до банкоматите. Очаква се и
останалите финансови институции постепенно да заменят
твърдата такса при теглене на
пари с процент от сумата.
Другата услуга, която постоянно поскъпва, е месечното “обслужване” на банковите сметки, независимо дали
има движение на средства по
тях. Големите банки вече прибират по 4,50 лв. всеки месец
от разплащателни сметки.
Силно поскъпнаха през последните години внасянето и
тегленето на пари на гише в
банката. Причината е, че
поддържането на пари в брой
става все по-скъпо за банките
и те се опитват да насочат
клиентите си към интернет
банкиране, където таксите са
много по-ниски. Освен това
банките постепенно през последните години намаляват
клоновата си мрежа, като закриват офиси, за да пестят
разходи. Основната причина
за нарастването на банковите
такси обаче са рекордно ниските лихви по кредитите, които намаляват печалбата им.
Така финансовите институции
се опитват да компенсират пониските приходи.

Милиони източени
от европрограмата
за конкурентоспособност

МРРБ предлага отпадане на
инженеринга в строителството
с публични средства

Двадесет и четири милиона лева са били раздадени по Оперативна програма “Конкурентоспособност” в периода 2014
-2020 г. в разрез с правилата, като една трета от
установените нарушения
са в Северозападния регион. Това обяви на брифинг министърът на икономиката Даниела Везиева. Северозападният регион е приоритетен за целия програмен период,
който финансово изтича
през 2023 г. При кандидатстване по тази програма фирмите получаваха
бонуси по проектите, ако
се изпълняват там и съответно получаваха по-лесно пари. Целта беше да
се повиши жизненият

Процедурата “инженеринг” да остане
само за национални обекти, определени от
Народното събрание като уникални, както
и да не се използва при строителство,
финансирано с публични средства. Около
тези предложения са се обединили Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и камарите на архитектите и на инженерите, става ясно от
съобщение на ведомството. Промените ще
бъдат предложено да влязат в Закона за
обществените поръчки (ЗОП).
Възложителите ще трябва да провеждат
отделни обществени поръчки за проектиране, строителство и строителен надзор. Изключение ще се допуска само за национални обекти, които са определени за уникални от НС. Инженеринг ще може да се прилага и при малки обекти или в случаи на
бедствия и аварии с цел по-бързо преодоляване на последиците от тях, предлагат
браншовите организации.Както е известно
процедурата бе обявена като порочна от
ресорния министър Виолета Комитова,

стандарт на населението,
да се спре миграцията и
да се подобри средата.
След анализ на ефектите
на програмата от страна
на експерти от министерството обаче било установено, че ефект в крайна
сметка няма - не бил повишен жизненият стандарт на хората.
“От анализа се вижда,
че има 333 нередности, от
които 94 са в Северозападният регион - на стойност 24 млн. лв. Най-много от тях са свързани с
проведени обществени
поръчки”, конкретизира
Везиева. Тя даде и конкретен пример. Фирма, занимаваща се с разработка на
ИТ продукти, кандидатства и взима средства по

програмата, като заявява
намерение да разкрие работни места за подобен
тип специалисти именно в
Северозапада. В крайна
сметка обаче се оказва, че
служителите са позиционирани някъде другаде.Към момента са заведени 2 досъдебни производства срещу некоректните
фирми и са предадени на
европейската прокуратура.”Нямаме точна сума за
общата стойност на нередовните проекти в цялата
страна”,заяви заместникминистър Ивелина Пенева. От министерството
обаче успокояват, че “голяма част” от отпуснатите по нередовен начин
средства вече са върнати
в държавната хазна.

Тунелът под Шипка стигна до ВАС
Строителната компания
“Трейс Груп Холд” е обжалвала решението на Комисията за
защита на конкуренцията пред
Върховния административен
съд (ВАС). Това става ясно от
прессъобщение на регионалното министерство по темата.
Компанията бе класирана на
второ място в обществената

поръчка за строителството на
тунела под Шипка и изрази недоволство от проведената процедура. Предвид обжалването
във ВАС, процедурата по подписване на договор с победителя ще бъде значително забавена. Срокът за решение е 30
дни, но той е само препоръчителен.

“Трейс Груп Холд” е част
от обединение “Шипченски
проход”, в което влиза и проектантската фирма ДАлве КонсултУ”ЕООД. То бе класирано на второ място, а поръчката спечели ДКонсорциум
ПСВТУ, в който водещ партньор е “Хидрострой” АД, а
влизат още “Пътни строежи

защото една и съща фирма осъществява
проекта, строителството и надзора над
строителните обекти. По този начин може
да надписва количества безконтролно.
Инжeнepингът e пpoцeдypa, пpи кoятo
cмeткaтa зa cтpoитeлcтвo мoжe дa ce
нaдпиcвa многократно, коментира
Koмитoвa около скандалите, свързани с
раздадените авансово милиони на пътните
фирми. Камарата на строителите в България (КСБ) осъди коментарите й. Тогава те
не се съгласиха със “заклеймяването” на
инженеринга като престъпна дейност.
Не воювам със строителните фирми.
Те са строили и ще продължават да строят за България. Това казва министърът на
регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова в интервю за
вестник “Строител”, съобщиха от МРРБ.
Министър Комитова уверява, че ще предложи сумата от 1,5 млрд. лв. за ремонт и
поддръжка на пътищата в бюджет 2022,
които средства трябва да се гласуват от
следващото редовно правителство.

Велико Търново” АД и
“Пътинженерингстой-Т” ЕАД.
Paзликaтa в цeнoвaтa oфepтa
нa двeтe фиpми e мaлкa. Taзи
нa жaлбoпoдaтeля e зa мaлкo
нaд 359 млн. лв. c ДДC, a нa
пoбeдитeля - oкoлo 358 млн.
лв. c ДДC. Междувременно по
казуса се заформи задочен
спор между регионалния министър Виолета Комитова и
заместник-председателя на
ГЕРБ Томислав Дончев. Той

публикува клип в социалната
мрежа фейсбук от юли, в който още тогава пита служебното правителство защо се бави
проектът. Комитова му
отвърна със съобщение до медиите, в което се позова на
свое изслушване в парламента.
В него тя отговаря на въпрос
по същата тема, зададен й от
бившия регионален министър
Николай Нанков и самия Томислав Дончев.
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Израелският премиер
е доволен от
диалога в Сочи
Израел и Русия постигнаха добри, стабилни споразумения, каза
премиерът Нафтали Бенет преди
заседанието на кабинета в неделя,
часове след като се върна в Израел
от Сочи, съобщи в. “Джерусалем
пост”. Бенет сподели, че Путин
“внимателно е слушал за нуждите
на сигурността на Израел”. Лидерите разговаряли “за ситуацията в
Сирия, руснаците са наши съседи на
север до известна степен”, добавил
Бенет. Двамата обсъдили и ядрената програма на Иран.

СНИМКИ БГНЕС

Действащият узбекистански президент Шавкат Мирзийоев, придружен от семейството му, приветства
гласоподаватели, преди да пусне бюлетината си за президентския вот в столична избирателна секция. Очаква
се той да спечели убедително втория 5-годишен президентски мандат срещу други четирима кандидати

САЩ очакват обяснения
от турския президент
Поводът е решението му да изгони 10 западни посланици,
които протестираха заради съд над правозащитник
Вашингтон очаква Анкара да изясни думите на турския президент Реджеп Ердоган за обявяването на посланиците на 10 държави за персона нон грата, включително
ръководителя на американската дипломатическа мисия,
заяви представител на
Държавния департамент пред
кореспондент на ТАСС.
Ердоган каза в събота, че
е възложил на външното министерство да обяви посланиците на 10 държави за персонa нон грата, след като те
направиха съвместно изявление във връзка с процеса сре-

щу правозащитника Осман
Кавала. Турският президент
в четвъртък разкритикува
посланиците на САЩ, Германия, Дания, Финландия,
Франция, Холандия, Швеция,
Канада, Норвегия и Нова
Зеландия, заявявайки, че се
намесват в съдебните дела на
страната. Както съобщи Анадолската информационна
агенция, те са били извикани
в турското външно министерство.
Кавала бе обвинен от турските власти за участие в
опита за преврат и бе
задържан на 18 октомври

2017 г. на летището в Истанбул. На 1 ноември същата
година съдът постанови действията му като “опит за промяна на конституционния ред
и сваляне на сегашното правителство”. Турските власти
също смятат, че Кавала е замесен в протестите, които се
проведоха през 2013 година.
През февруари 2020 г.
истанбулски съд взе решение да оправдае и освободи
активиста. Още същия ден
обаче прокуратурата отново
разпореди задържането му.
Кавала беше оправдан
миналата година по обвине-

ния, свързани с протестите,
но решението беше отменено тази година и комбинирано с обвинения по друго
дело, свързано с опита за
преврат. Правозащитни организации подчертават, че неговият случай е емблематичен за репресиите срещу инакомислещите при управлението на Ердоган.
Привържениците на Кавала го смятат за политически затворник, който е станал
жертва заради дейността си
по защита на на човешките
права във все по-авторитарна Турция.

Германски министър
вбеси социалдемократите

САЩ можели да докарат
карибска криза с Украйна

Германският военен министър Анегрет Крамп-Каренбауер предизвика критики на социалдемократите с изявлението си от четвъртък пред Deutschlandfunk, че НАТО, е
готова, ако е необходимо, да използва военни средства,
включително атомни оръжия, за възпирането на Русия.
“Последните заключения на министъра на отбраната относно използването на атомно оръжие в конфликт с Русия
са безотговорни”, заяви Ролф Мютцених, председател на
фракцията на Социалдемократическата партия на Германия
(СДПГ) в Бундестага. Той обвини министър Анегрет КрампКаренбауер, че разгръща “спиралата на ескалацията”. “Не
ми е ясно дали министърът е имала предвид атомните оръжия, разположени в Германия”, каза Мютцених.
Той подчерта, че досега германската политика в сферата
на сигурността се характеризира с желанието да се използват възможностите за разведряване и диалог. “Призовавам
Крамп-Каренбауер да не натоварва политиката на новото
германско правителство”, подчерта депутатът. Очаква се
СДПГ да ръководи бъдещата управляваща коалиция в Германия.
На свой ред руският зам-външен министър Александър
Грушко заяви по телевизия НТВ, че НАТО живее по схемите на Студената война и т.нар. “заплаха от Изток”.

Украйна е трамплин за конфронтация между Русия и
САЩ, заяви украинският опозиционен депутат Олег Волошин, цитиран от радио Sputnik. Той припомни изказването на Владимир Путин пред Международния дискусионен клуб “Валдай”, че възможното разполагане на американски ракети край Харков ще бъде проблем. Волошин
сравни настоящата ситуация с кубинската ракетна криза
от 1962 г., когато САЩ разбраха, че СССР е разположил
ядрени ракети в Куба. “Вашингтон не можеше да се помири факта, че най-важните градове в САЩ попадаха в зоната на поразяване. Никой в Пентагона нямаше да чака,
докато потенциалът стане реален. Беше ясно, че Москва
можеше да предяви ултиматум. Бомбардировачите бяха
подготвени за атака срещу Куба”, написа Волошин във
фейсбук.
Според него днес Кремъл няма да чака, докато полетът
на американските ракети срещу Москва бъде съкратен до
7 минути. А заради разполагането на ядрени ракети на
САЩ толкова близо до Русия Вашингтон може да поиска
от Русия “демилитаризиране” на Крим или прекратяване
на военно-техническото сътрудничество с Китай. “Не
става дума за нашата власт, а за плацдарм в конфронтацията с Русия”, пише Олег Волошин.

Саакашвили няма
отношения с жена си,
обяви украинската му
приятелка
Новата изгора на бившия грузински президент Елизавета Яско,
която е украинска депутатка, обяви, че той е сложил край на отношенията със съпругата му Сандра
Рулофс, която е фламандска нидерландка. “Направихме изявление, че
сме заедно от много месеци, че
всички минали отношения са приключили и от моя, и от негова
страна”, каза Яско в ефира на
Пети канал. Изявлението бе направено преди около месец. Водещата
припомни реакцията на Рулофс, че
тази информация е изненада за нея.
Яско не даде еднозначен отговор
дали Саакашвили и Рулофс са разведени.

„Фейсбук” подклаждал
религиозна омраза
Услугите на американската корпорация “Фейсбук” се превърнаха в
платформа за разпалване на омраза на религиозна основа и последвали вълнения в Индия, пише в. “Уолстрийт джърнъл”. От края на 2019
до началото на 2020 г. броят на
публикациите във Фейсбук със
съдържание за разпалване на омраза се е утроил. Същото се наблюдава и в притежавания от “Фейсбук” месинджър Уотсап. В тях поспециално се появиха материали,
обвиняващи мюсюлманите в разпространение на коронавируса.

Колумбийската армия залови
смятания за най-големия в
момента наркобос в страната
Дайро Усуга (в центъра). Той е
обвиняван за трафик на кокаин
в САЩ, убийство на полицаи,
набиране на непълнолетни за
военни дейности, сексуално насилие
над деца и други престъпления.
За залавянето му САЩ бяха
обявили награда от 5 млн. долара.
Президентът Иван Дуке сравни
залавянето му с ликвидирането
на Пабло Ескобар през 90-те
години, довело до разпада на
наркоимперията му
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България е високорискова
страна заради КОВИД-19
Навсякъде в Европа затягат мерките
Германия добави България
и Хърватия в списъка си с
високорискови зони за КОВИД-19, налагайки минимум
5-дневна карантина за неваксинирани и непреболедували
пътници, пристигащи от двете страни, информира ДПА.
Други три страни от ЕС
вече са там: Румъния, Литва
и Словения. На Стария континент има ръст на инфекциите и хоспитализираните,
който в някои държави е
стряскащ. Това се случва на
фона на застудяването и забавянето на ваксинациите на
някои места. По тази причина на много места затягат
КОВИД-мерките. Румъния

връща полицейския час и маските на открито. Зелените
сертификати са задължителни за повечето обществени
места, а училищата ще бъдат
затворени за две седмици, забраняват се сватби и други
частни събития, съобщи
Нова телевизия. Мерките
влизат в сила от 25 октомври. През последния месец
бяха отчетени рекорден брой
заразени и смъртни случаи
от коронавирус, болничната
система е пред прага на колапс. Новите мерки, чието
действие ще е за период от
30 дни, предвиждат ограничаване на движението на
хората след 10 часа вечерта,

затваряне на магазини и ресторанти след 21 часа. Само
имунизираните и тези, които
са преболедували, ще имат
достъп до публични затворени пространства. Изключение се прави за хранителните магазини, аптеките и религиозни храмове. Работодателите трябва да изпратят
половината от служителите
си да работят дистанционно.
Хиляди излязоха на протест
срещу ограниченията в северната ни съседка. Скандираха
“Свобода без сертификати”
и “Долу правителството”.
Работодателите трябва да изпратят половината от служителите си да работят дистан-

ционно.
Гърция предприема крути
мерки срещу нарушителите на
противоепидемичните мерки.
При направени в петък близо
100 000 проверки полицията
е арестувала 6 души и е наложила 264 глоби за нарушения
на забраните. Санкциите са от
300 до 10 000 евро. За нарушаване на карантината глобата е 5000 евро. Болниците в
северната част на страната са
препълнени. Още по-голям
ръст на заразените се очаква,
след като бъде отпразнуван
националният празник на 28
октомври.
Във Франция малко над
60% одобряват зеления серти-

фикат, показва допитване, цитирано от медиите. Въпреки
това над 40 000 души протестираха по улиците на страната срещу КОВИД-мерките.
Сърбия въведе задължителни сертификати за ресторанти, кафенета, барове и
всички закрити части на заведения и хотели. Изискването
ще важи след 22 ч. Премиерката Ана Бърнабич обясни,
че епидемиологичната обстановка е катастрофална.
В Русия броят на потвърдените случаи на коронавирусна инфекция се е увеличил с
35 660 на ден до общо 8 241
643 заразени в цялата страна,
предаде ТАСС.

Байдън с рекордно
нисък рейтинг
Популярността на американския президент Джо Байдън през първите му девет месеца като лидер на страната се срина рекордно. Това е най-бързият спад в доверието,
отколкото на който и да е друг държавен глава
на САЩ след Втората световна война, пише
британският вестник “Телеграф”. Той се позовава на анализ на резултатите от изследванията на “Галъп”, американският институт за
обществено мнение.
Отбелязва се, че рейтингът на настоящия президент е спаднал с 11,3% (от 56%
на 44,7%). Изданието отбелязва, че популярността на Байдън започна да пада през
юли, когато заболеваемостта от коронавирус в страната се увеличи, а хаотичното
изтегляне на войските от Афганистан в края
на август изостри ситуацията. Той е подложен на нарастващ натиск и заради големия
брой мигранти, пристигащи на южната граница. Републиканците го обвиняват, че
създава криза с по-либералната си миграционна политика. По последни данни 192 000
души са се опитали да минат границата с
Мексико през септември.

СНИМКА БГНЕС

Служители на мексиканската Национална гвардия се опитват да спрат мигранти при
движението им по магистрала в щата Чиапас. Около 6000 бежанци, главно от Хаити,
Салвадор, Хондурас и Гватемала, започнаха поход от границата между Мексико и Гватемала,
за да се придвижат до столицата, а след това на север до САЩ

Първи руско-китайски
патрул в Тихия океан

Полски майки
бранят мигрантите

Пакистан помага на
талибаните срещу ИД

Бойни кораби на военноморските сили на Русия и на
Китай са провели за първи път съвместно патрулиране
в Тихия океан. Това обявиха от руското военно министерство. “Задачите на патрулирането бяха демонстрация
на държавните знамена на Русия и Китай, поддържането
на мира и стабилността в Азиатско-Тихоокеанския регион, както и охраната на обектите на морската икономическа дейност на двете страни”, подчертаха от ведомството. Уточнява се, че патрулирането е продължило от 17
до 23 октомври.
Съвместният отряд се е състоял от десет кораба.
Русия е била представена от кораба с измервателния
комплекс “Маршал Крилов”, корабите за борба с подводници “Адмирал Трибуц” и “Адмирал Пантелеев”, както
и от две корвети. От Китай са взели участие есминци,
корвети и корабът за комплексно снабдяване.
От 14 до 17 октомври в Японско море се проведоха
руско-китайските учения “Морско взаимодействие-2021”.
Тази активност се разгръща на фона на наскоро създадения тихоокеански алианс АУКУС с участието на САЩ,
Великобритания и Австралия.

С възгласи “срам” и “никой не е незаконен”,
полски майки се събраха до границата с Беларус, за да протестират срещу практиката на
местните гранични служители да отблъскват деца
и други мигранти, опитващи се да преминат през
полско-беларуската граница, предадоха агенциите.
“Не можем да стоим безучастни, когато децата прекарват седмици в студени, влажни, тъмни
гори на полска територия - без храна, напитки
и достъп до подслон”, съобщиха организаторите
на събитието в социалните мрежи. Протестиращите, които носеха надписи “Граница на
смъртта” и “Бой се от Бога, не от бежанците”,
призоваха правителството си да премахне блокиранията на границата, за да могат мигрантите
да получат помощ. Протестът се проведе в
Михалово, където по-рано този месец избухна
скандал, когато гранични служители изблъскали
група, предимно деца и жени, обратно в гората
въпреки молбите им за убежище.

Пакистан оказва съдействие на талибаните в
борбата им срещу терористичната групировка “Ислямска държава” (ИД), пише американският вестник
“Вашингтон пост”. Страната използва “неофициални канали” за предаване на разузнавателна информация и предоставяне на техническа подкрепа в
борбата срещу терористите. Проследяват се телефонни обаждания и интернет активност, за да идентифицират бойците на ИД. “Пакистан е наш брат и
те ни подкрепят по много начини, включително чрез
споделяне на информация. Ако САЩ и останалата
част от света споделят информация с нас, бихме
могли да победим ИД за броени дни”, каза пред
медията талибански лидер.
Анонимен говорител на пакистанското външно
министерство потвърди, че Исламабад е обсъдил с
талибаните въпроса за борбата срещу тероризма.
“Не само Пакистан, но и други страни от региона,
като Русия и Иран, са обезпокоени от ИД. Така че
по отношение на борбата с тероризма може да има
разбиране на регионално ниво”, каза той.

ДАТАТА
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Няма да е скучно
Павлета ДАВИДОВА

И тази предизборна
кампания няма да е скучна. Винаги има няколко
цветни фигури, които
осигуряват шоуто и ни
карат да се чудим - да се
смеем ли или да плачем.
Все пак, ще ми се да призова - мислете за кого
гласувате. Понякога и
“шегите” влизат в политиката и се превръщат в
хора, от които зависят
важни неща, само защо-

то някой е решил “да им
покаже на тия”...
Първият тв дебат на
кандидати за президенти
по БТВ вече ни поднесе
доза абсурдност. Медията опита да събере Луна,
Волен Сидеров, Александър Томов и Николай
Малинов, чието име дори
обърка в анонса.
Някой съмнявал ли се
е, че Сидеров ще поднесе
скандал? Той си има цяла
програма, която вече неведнъж сме виждали в
живите му тв включвания. Луна пък не крие, че
е в надпреварата за славата, така че всички може
да очакваме цветен панаир при всяко нейно участие. На тоя фон Томов
и Малинов могат само да
пърхат с клепки. Участниците в дебата обаче заподозряха медията в сценарий, подковаващ изява-

та на Луна и подсигуряващ шоу за зрителя. Половината ефирно време
бе изядено първо от Сидеров, който се сърдеше,
че медията е била
превърната в пиар на певицата, а после от Луна,
която реши да си каже
каквото иска, след което
се изнесе, пращайки целувки от височината на
червения си минижуп.
Двамата участници, останали в студиото, атакуваха БТВ, че ги е
превърнала в статисти на
поредния клип на Луна.
Да, тя успя да открадне
шоуто. А водеща и екип
стояха странно неадекватни в овладяване на
ситуацията, която, оказа
се, преди това, волно или
неволно, е била подкладена точно от тях.
Виновни ли са медиите, че ефирът им все по-

вече се превръща в телевизионна чалга? Да, защото се опитват да провокират висок рейтинг
през скандали. Тъжно е,
когато претендиращи за
сериозност предавания и
медии излъчват безвкусно реалити “Търсачи на
слава”, без дори да се
опитват да вкарат шоумените в някакви прилични рамки.
Няма да е скучно и в
тая кампания. Да се надяваме, че медиите поне
ще се опитат да представят отговорно и безпристрастно кандидатите.
Дано има по-малко шоу
и повече работещи предложения за решения.
Всички ние имаме нужда
от доза “скучна” предсказуемост от политиците
си. Търсим си президент,
не шоумен, водещ или
артистичен талант.

Мерки ли? Хи-хи
Таня ГЛУХЧЕВА

Темата, която измества на втори план предстоящите поредни избори, са КОВИД-мерките.
Вече стана ясно, че хората са разделени по отношение на ваксините.
Никой никого не може да
убеди да се имунизира,
факт. Всеки сам си решава. Няма да възхвалявам
или анатемосвам “Пфай-

зер”, “Модерна” и другите производни. Практиката показа, че и с ваксина и без - пак можеш
да се заразиш, а и да предадеш вируса. Тя не те
прави безсмъртен, но те
предпазва от тежък вариант на болестта.
Тук става въпрос и за
най-простите, но важни
мерки: да се спазват елементарни хигиенни навици, да се носят маски, да
се стои на определено
разстояние. В София и
по-големите градове те
се спазват до голяма степен. Какво се случва в
по-малките населени места обаче? Там, където
по традиция има един
определен пазарен ден,
например? Или в маршрутки, които минават
през селата, за да вземат

желаещите да отидат до
града - било то на работа, на лекар, до аптеката
или магазина? Никъде
маски не се слагат. На
въпрос към шофьор на
междуградски автобус:
“Трябва ли да си слагам
нещо на носа и устата?”,
той отговаря: “Аз не си
слагам, не мога да
задължа и пътниците!”
А на тържищата?
Клиентите се блъскат,
викат, мръсотията е до
шия, с немити ръце хората се хранят с купеното от сергиите. На фона
на тази картина минава
полицейска кола, служителите на реда хвърлят
небрежен поглед и с досада отминават...
Възниква въпросът:
“ЩОМ НЕ ИСКАШ ДА
СЕ ВАКСИНИРАШ,

ЗАЩО
ПОНЕ
НЕ
СПАЗВАШ ЕЛЕМЕНТАРНИ МЕРКИ?!” Абстрахираме се от конспираторските идеи, че чрез
ваксините ще се вкара
незнайно вещество, ще ни
чипират и т.н. Като си
миеш ръцете, стоиш на
разстояние, използваш
маска в повечето случаи
- рискът да си лепнеш
заразата намалява. В кафенета и ресторанти се
пускат редовните посетители със зелен сертификат, а от друга страна
хората се събират спокойно по стотина на малка площ и се блъскат
един в друг, макар и на
открито. Логика няма.
Мерки ли? Хи-хи. И после потокът отива в болниците. Да му мислят
лекарите.

Заложниците
От стр. 1
Класни стаи стоят
празни, защото възрастните навреме не осигуриха безопасни условия
на обучение, а се съсредоточиха върху кръчми
и молове и позволиха за
кой ли път популизмът
да бъде водещ в действията и изказванията им.
Най-лошото е, че това
беше предизвестеното
зло, за което някои все
пак предупреждаваха и
изход имаше.
На този фон идват и
заплахите за синдикални

протести и учителски оставки. Но се питаме срещу какво са те? Срещу
болестта ли? Срещу прилепите? Или срещу китайците? Не им прави чест
на определени проценти
от съсловието, че демонстрират пълно отричане
на всякакви опити за овладяване на ситуацията,
били те и закъснели. Всеки трети учител не иска
тест, не ще ваксина, а други не могат да докажат
преболедуване, защото са
се скрили от регистрация... Дали с разпространението на тези данни

синдикалистите не направиха лоша услуга на учителите? Дали не им сринаха тотално авторитета,
като ги показаха като изостанали, закостенели и
неразумно отказващи да
запазят не само своето,
но и здравето на учениците си? Отговорност ли
е да отричаш действителността, независимо дали
тя ти харесва и дали се
управлява добре?
Може пък сега да е
моментът кандидат-протестиращите да намерят
по-благоприятно поприще за развитието си и да

дадат шанс на техни колеги да научат децата на
отговорност и морал. Не
е лошо и синдикалистите
да помислят срещу какво
точно ще протестират и
каква е целта на идеята
им да изкарат учителите
на улицата.
Боричкането за власт
обрича родното училище,
а докато споровете са на
ниво кой на кого има право да бърка в носа, няма
да има скоро осигурена
безопасна среда за обучение. И ще продължим да
повтаряме, че децата пак
са го отнесли.
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СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ИНФОРМИРАНОСТ ПО
ПРОБЛЕМИТЕ НА МАЛКИТЕ ХОРА. Отбелязва
се от 2013 г. по инициатива на мексиканска фондация. Годишнина от рождението на Били Барти (25 октомври 1924 г.), който през 1957 г. заедно с 20 свои приятели с нисък ръст основават
организацията “Малките хора на Америка”.
1811 - РАЖДА СЕ ЕВАРИСТ ГАЛОА, ФРЕНСКИ МАТЕМАТИК (УМИРА 1832
Г.). Още като ученик успява да
определи необходимо и достатъчно условие един полином да
е решим в радикали, обобщавайки
работата по многовековния проблем. Заниманията му са основа за теорията на Галоа - базисен
дял във висшата алгебра. Математикът е заклет
републиканец. Още на 20 г. е убит на дуел, за
който се смята, че е инсцениран от тайната
полиция поради политическите му убеждения.
1825 - РАЖДА СЕ ЙОХАН ЩРАУС (СИН), АВСТРИЙСКИ КОМПОЗИТОР, ЦИГУЛАР И ДИРИГЕНТ
(УМИРА 1899 Г.). 19-годишен жъне успех още с
първия си концерт. След
смъртта на баща си застава начело на неговия
оркестър. Дотогава композира бална музика и си
спечелва прякора “Кралят на валса” (“На хубавия
син Дунав” и др.). Пише оперети, най-известните
от които са “Прилепът” и “Цигански барон”.
1838 - РАЖДА СЕ ЖОРЖ БИЗЕ, ФРЕНСКИ
КОМПОЗИТОР (УМИРА 1875 Г.).
Работи основно в областта на операта и симфонията. Повлиян от
течението в изкуството по това
време, наречено “подем във Франция”, творбите му се отличават с
по-голяма демократичност и народностна интонация. Най-известното му произведение е операта “Кармен”. В
музиката са включени елементи, характерни за
испанските народни песни.
1864 - В ГАБРОВО СЕ РАЖДА ЕВТИМ ДАБЕВ,
ПОЛИТИК И ЖУРНАЛИСТ (УМИРА 1946 Г.). През
1886 г. издава в. “Росица” - първото
наше печатно издание, в което се
публикуват материали със социалистическа насоченост. Пръв преводач и издател на марксистка литература в България. През 1891 г. участва в Бузлуджанския конгрес. Заедно с Георги Кирков редактира
“Работнически вестник” (1897-1900). Редактор
на сп. “Труд” и сп. “Пролетарска заря”.
1881 - РАЖДА СЕ ПАБЛО ПИКАСО, ИСПАНСКИ ХУДОЖНИК И СКУЛПТОР (УМИРА 1973
Г.). Занимава се с живопис, керамика, колажи, графика и пр. Създател
е на кубизма (заедно с Жорж Брак),
преминава и през сюрреализма, влияе върху развитието на изобразителното изкуство на XX в. Най-добрият художник за последните 100
години, най-скъпият и най-краденият. Активен
участник в движението за мир.
1978 - РОНАЛД РЕЙГЪН ОТПУСКА СРЕДСТВА
ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НЕУТРОННА БОМБА. Американският учен Самюъл Коен
създава концепцията за нея
през 1958 г. Въпреки негативната нагласа на президента
Джон Кенеди, първата неутронна бомба е тествана през
1963 г. в подземен тунел в
щата Невада. Разработването на оръжието е прекратено по времето на президента Джими Картър,
но после е възстановено от Роналд Рейгън.
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Партията октопод
ГЕРБ е пуснал токсичните си пипала от големите градове та чак до селата
Юри МИХАЛКОВ

Хищният морски обитател
октоподът минава за символ на
мафията. В Черно море той не
се среща, но това не значи, че не
вирее в нашите политически
ширини. Българският октопод е
партията ГЕРБ, която продължава да пуска пипалата си навсякъде из обществения живот, особено сега, в поредната предизборна кампания.
Буквално миналата седмица в медиите бе разкрито, че
избиратели в провинциален
град били заплашвани с уволнения и блокаж на обществени
услуги, ако не гласуват за
ГЕРБ. Учителки се осмелили да
отидат на площада за среща с
водещи фигури на една от избираемите партии, но признали пред тях, че ги е страх да не
ги уволнят, задето са се появили на срещата. В друг град пък
човек специално записвал имената на хората, излезли на
предизборна среща със същата партия. Този човек е като
вендуза от някои от пипалата
на гербаджийския октопод.
След редовните парламентарните избори през април медиите, включително ДУМА,

съобщиха за побоя над кмета
Благомир Станев на каварненското село Бегун, извършен в
ранните часове на 5 април от
местни активисти на ГЕРБ заради ниския изборен резултат там.
Побоят бил нанесен в гербаджийския офис в Каварна. Подобно на кмета още пет лица
подали жалба до ОД на МВР.
Самият Станев е от ГЕРБ-СДС,
но след случая подал заявление
за напускане на партията.
Покрай този случай стана
ясно, че пипалата на борисовата партия се опитвали да
сграбчват и други лица в града.
В телефонно обаждане на
същия ден призори бившата
кметица и действаща общинска
съветничка Нина Ставрева била
посъветвана да премине в редиците на ГЕРБ, за да се прекратят делата срещу нея.
Това лято служебното правителство разкри немалко
примери за купения вот и административния шантаж на
гербаджийския октопод. Неговите пипала в лицето на местни кметове, председатели на
общински съвети, партийни
активисти, симпатизанти и
други “засмукват” избирателите със заплахи за лишаване от
дърва за огрев, от лекарства,
от социални помощи или от
препитание, ако те не гласуват за партията октопод.
По повод предсрочните избори през юли кандидат-депутатът Людмил Георгиев от видинската листа на БСП разкри
пред ДУМА, че много от жителите на малките селища в областта не смеят да идват на предизборни срещи с левицата, защото ще бъдат засечени на ули-

цата, иззад ъгъла, от съседския
двор и ще бъдат наклеветени
там, където трябва. Ако се провеждат такива срещи, те трябвало да бъдат тайни. Очевидно,
така е не само във Видинско и
не само с БСП. По думите на
Георгиев местните жители са
ляво настроени, но от страх да
не загубят единствената и може
би последната възможност за
препитание не идват на такива
срещи и са принудени да гласуват за десните гербаджии.
Партията на Борисов е карикатура шедьовър, задето толкова бойко се кичи със съществителното “граждани” и с прилагателното “европейско” в сво-

ето име. В нея се действа с манталитета на политическия бандитизъм или на кланова държава като Афганистан, а не на
демократична страна с развито
гражданско съзнание. В този
смисъл мястото на Б.Б. и кликата му е там, а не в България. И
ако си сложим ръка на сърцето,
трябва да признаем, че заради
тях мястото ни всъщност не е
съвсем в Евросъюза, защото сме
на всички последни места и с
нас не се съобразяват.
А сега да надникнем в световната онлайн енциклопедия
Уикипедия. Там пише следното: “Мафията е мащабна форма
на
организирана

престъпност, способна да се
намесва негативно (чрез корупция, изнудване, директно насилие и други незаконни начини
на оказване на влияние и облагодетелстване) в развитието и
нормалното функциониране на
държавата и в личните дела на
хората”. А сега кажете страхът
на учителките, деянията срещу
кмета на село Бегун и други
лица в каварненската община,
заплахите и изнудванията на
избирателите в малките селища не са ли мафиотски?
Да, политическият октопод
на България официално не е
засмукал такива типично мафиотски сектори като нарко- и
оръжейния трафик, склоняването към проституция, масирания рекет или поглъщането
на хазартния бизнес - поне все
още няма данни за тези неща.
Но това не означава, че той не
действа престъпно. Вече не е
тайна, че основното му тяло
се държи мафиотски -доказателства са покровителстването на нарушители (случаят
“Ало, Ваньо”), подкупите от
хазартния бос Васил Божков,
пачките банкноти и златни
кюлчета в нощното шкафче, за
които се твърди, че са натрупани от изнудвани бизнесмени, зловредното влияние върху
правораздаването.
Но се оказва, че октоподът
ГЕРБ е пуснал пипалата си и
по малките населени места, че
чак и по селата. Той превърна
демокрацията в избор на страха, в рекет на волеизлеянието,
в свобода на политическия
бандитизъм. Това е не само антиевропейско, това вече е антицивилизационно.

Доколко са реални концепциите за зелен енергиен завой?

Френският вестник “Монд” се запита как да оцелеят европейците при
днешното поскъпване на горивата. И
наистина, от септември 2020 до септември 2021 г. цените на горивата примерно в Германия нараснаха с 14,3 на
сто при общ ценови ръст от 6,1 процента, отбелязва в. “Велт”. Особено
много се вдигнаха цените на мазута (със
76 на сто) и на отоплителните материали (с 28,4 процента).
Проблемът е многопланов, тъй като
след енергоносителите започнаха да
поскъпват храните, а на практика и всички останали стоки. Въпросът не е само
там, че тази зима Европа ще замръзне,
защото не всички (дори промишлените
компании) могат да си платят сметките
за консумираните киловати - нещо повече, всичко ще трае дълго. Защото и през
лятото рязко нарастват разходите за
тока, задвижващ климатиците. Климатът
на планетата става рязко континентален
- сурови зими и горещо лято.
Дали причина е глобалното затопляне или, както смятат някои учени в Русия, идването на нов ледников период от
гледище на енергоснабдяването е без
особено значение. Европа се озова в един
вид политическа безизходица. В последния си доклад Международната агенция

по енергетиката твърди, че без масирани
инвестиции във възобновяеми енергоизточници светът не ще може да осъществи
енергиен завой и да постигне целите на
Парижкото споразумение за климата.
От друга страна обаче, именно
спадът на инвестиционната дейност в
петролногазовата сфера предизвиква
сега поскъпване на горивата и нататък
по веригата - спад в бизнес активността.
С други думи, задава се заплахата никой
да не инвестира в зеления завой, просто
няма да има кой - всички ще фалират.
За да смекчи социалните последици от днешното поскъпване на горива-

та, Брюксел представи за разглеждане
от страните членки на ЕС цял арсенал
от временни мерки. Комисията на ЕС
вече одобри сваляне на данъците
върху енергията, въвеждане на ваучери за ток, целеви помощи за най-бедните слоеве от населението. Очаква се,
че предстоящата европейска среща на
върха в края на октомври ще даде понататъшни препоръки.
За най-реален се смята проект, предвиждащ създаването на стратегически
резерв от горива и най-вече от газ. В найблизко бъдеще запасите от газ в Европа,
възлизащи на 76 процента от общата

мощност срещу средно 90 на сто през
последното десетилетие, ще бъдат “ограничени”, но “достатъчни за покриване
на зимните потребности”, увери еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон.
Международният институт “Брьогел” в
Брюксел обаче предупреждава за “недостиг”, в случай че “тези ниски запаси
бъдат управлявани неправилно”.
Впрочем, някои страни като Германия и Нидерландия се обявяват срещу прилагането на “крайни мерки”,
твърдейки, че недостигът на енергоносители, а оттам и поскъпването са временна ситуация.
Но кризата с цените - най-вече тези
на газа, поднови дебатите за ядрената
енергия, по-евтина и безвъглеродна,
чиито предимства хвали особено силно Париж. Други политици, например
унгарският лидер Виктор Орбан, се
възползваха от високите цени, за да
поставят под съмнение “зелената сделка” на ЕС, насочена към свиване на
въглеродните емисии с 55 на сто до
2030 г. и създаването на пазар за СО2,
на който доставчиците на енергия
трябва да плащат за “замърсяване на
околната среда”.
Фактите показват, че енергийната
криза, прерастваща вече в пълномащабен икономически спад, застрашава климатичните амбиции на Европа.
Превод: е-vestnik.bg
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Откраднатата държава
Какви обществени отношения създава раковото устройство на обществения механизъм?
Владимир ГЕОРГИЕВ

Обикновено сме свикнали да мислим, че родът, общината и по-общо
казано - обществото създава държава.
Тя е надсубективно и надобщностно
нематериално създание, институция
на свободата и сигурността, вероятно и на просперитета. Определени
групи от хора, водени от стремежа да
си осигурят по-хуманен, спокоен,
уравновесен и правдив ред в отношенията помежду си и спрямо външни
за тях групи, решават да отделят от
залъка си под формата на данъци, да
се самообложат, така да се каже, за да
сформират за своя сметка орган или
органи, натоварени с отговорността
да работят в името на общото им
благо. Така са възникнали градоветедържави, а по техен пример - съвременните държави.
Пак обикновено демиургът, владетелят на тези държави, наричан от Жан
Боден суверен, определя свободно
обществените отношения, които се
нуждаят от нормативен контрол и
съблюдаване. Държавата със задължителни за всички поданици или граждани всевалидни актове регулира обществените отношения по такъв начин,
че в максимална степен

да бъде удовлетворен
интересът на цялата
група народ
която я е сформирала. Или конституирала, ако звучи по-убедително.
Има държави всякакви. Когато народът е приел, че и земята, и всичко
на нейната територия е божествено
или наследствено притежание на един
владетел, той възприема държавата с
монархическа форма на управление.
Макар и да не вярва докрай в това,
се съгласява, че властта е естествена
привилегия на монарх, който може,
ако пожелае, да състави правителство или дори да възложи някои от правомощията си на парламент, ограничавайки донякъде абсолютната си автономия. В други държави ролята на
монарх играе религията и народът
там - волно или неволно, разумно или
не, смята, че канонизацията на властта е по-важна от формата на управление. Поради това те намират своята идентичност в принадлежността
си към вяра и форма на живот, която
съответства на тази вяра. В подобни
държави обществените отношения са
подчинени; държавата определя кои
отношения да регулира и кои - не, а
така също има безконтролното право да правораздава от амвона на своето име, а не от името на поданиците
си, нищо че обикновено формално го
прави другояче.
Демократичните държави притежават до известна степен характеристиките на естествено възникнали и
самоорганизирани свободни обществени отношения, създали по естествен житейски и стопански път форма-

ция, която да ги защитава; институция, предназначена

да охранява
ценностите на социума
И тази институция е държавата с
нейните органи. Но в съвременния
свят има много страни, образувания
в немакиавелистичния смисъл на думата, които оповестяват, че се смятат за политични и суверенни, дори
за демократични, но реално работят
в друга форма на обединение или управление.
Има и общества, които поради своята слабост или неподготвеност изкривяват демокрацията по такъв начин, че
тя неизбежно се изражда в потисничество. Това са общества, в които плебсът
не е свикнал да живее в условията на
народовластие, доколкото самият народ
има ценности, напълно несъвместими с
утвърждаване на волята на мнозинството над тази на малцинството. В подобни
групи от хора моралът и правото принадлежат на по-силния и следователно
колективното управление е напълно
несъвместимо с морала на мускула и
житейската устойчивост на личното облагодателстване. Такъв народ изначално
не възприема междуличностните отношения за обществени, доколкото за него
обществото не съществува, ако не е естествено подчинено на водач, богаташ
или аристократ, макар и без синя кръв;
робството е мразено не поради любов
към свободата, а понеже създава пречки
пред масовата кражба на чуждото имущество и труд. Народът в този случай е
група от хаотични и полупещерни индивиди, свикнали да живеят в страна, идентифицираща територията, но не и ценностите, въжделенията, мечтите и
дръзновенията на тази група. Такова
общество няма нужда от конституция,
съхраняваща монолитността на култу-

рата, спокойствието и добруването. То
възприема държавата като инструмент
на властта, чрез който малцинството да
утвърди богатството и волята си над
мнозинството. С други думи, такова
общество възприема

окупирането на държавата
от определена върхушка
за нещо нормално и обичайно, в техните умове светът така е подреден. И
то създава именно такава политически
организирана териториална общност.
Но каква държава е това? Ако обществените отношения, които нормалната държава е призвана да регулира, го прави в интерес на народа,
в окупираната държава такова нещо
няма. Първо, защото обществени отношения в буквалния смисъл не
съществуват - обществото като правило е напълно разединено и умишлено разединявано. И второ, какъв
интерес би имала подобна държава
да урежда в общо благо отношенията
по такъв начин, който да препятства
едноличната й власт?
Няма никакъв смисъл да се опитваме да дефинираме с научни доводи или
цитати какъв точно вид държавно устройство е това, което описахме. Превзетата държава има свое оправдание
само във военновременни времена, ако
такива не са времената, когато малка
олигархична група със здрави челюсти
и остри лакти присвоява къде насила,
къде с хитрост труда, здравето, честта
и справедливостта на мнозинството.
Опасявам се, че държави като тази нямат право на дълъг живот. Или трябва
спешно да се реформират чрез избори,
или... Времето ще покаже. Така зле
устроено, обществото може да вирее
във всяка една съвременна форма на
управление, доколкото тази форма
няма никакво отношение към реалната

власт - тази на подмолното, подземно,
пещерно влияние на реалната сила,
обикновено различна от конституционната. Обществените отношения в
окупираната държава се диктуват, а не
се създават; те текат отгоре надолу
като водопад на пълноводното и неизбежно насилие: от скритата власт към
реалните маси. Държавата вече не е в
състояние да изпълнява функциите на
регулатор, тя е

потисник с юмручното право
на безконтролен властелин
Правото е сведено до унизителното призвание да защитава завоалираната реална власт, но също и формално конституционната, доколкото последната по дефиниция не може да
бъде друга, освен театрално олицетворение на задкулисната. Този конституционен ред не признава труда като
източник на богатство, образованието
като стимул за развитие, а бизнеса
като двигател на прогреса. Тук парите
са инструмент на властта, неин опус,
а не плод на предприемачество. Здравеопазването, доколкото е финансирано публично, както и всички други
обществено заплащани дейности работят за личното облагодетелстване на
властта, доколкото другояче не може
и не се налага да бъде. Неравенството
между хората е нещо напълно обяснимо и необходимо, но не в смисъл на
липса на законно равенство в правата,
а в отсъствието на справедлива
възможност за реализация на иначе
еднаквите права.
Подобно раково устройство на обществения механизъм може да роди
или болен мозък, или болен народ.
Казват, че медицината е напреднала и
вече се справя с някои онкологични
заболявания. Дано предстоящите избори го докажат.
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“
Çàäúëæèòåëíî òðÿáâà
äà ñå îïèòàìå äà ïîñòèãíåì
ñúãëàñèå çà ðåäîâåí êàáèíåò,
çà äà íå îñòàâÿìå ñòðàíàòà
ïðåç çèìàòà â êðèçà áåç
ìíîçèíñòâî è ïðàâèòåëñòâî

ХРИСТО ПРОДАНОВ е роден през 1977 г. в
Панагюрище. Завършил е Минно-геоложкия
университет, специалност минен инженер.
Има магистърска степен по индустриален
мениджмънт. Бил е председател на РС на
БСП в столичния район “Триадица”. Зам.председател на ГС на БСП в София. Народен
представител от “БСП за България” в 46-то
НС, зам.-председател на парламентарната
група. Владее английски и руски език.

ХРИСТО
ПРОДАНОВ:

БСП ще е гарант
и стълб на стабилност
Готови сме, можем и знаем как да поемем отговорност, казва
водачът на листата на социалистите в 23 МИР в София
Интервю на Деси ВЕЛЕВА

 Г-н Проданов, кой е
основният опонент на
БСП на тези парламентарни избори?
- БСП винаги е била последователна в своите действия. Пет години сме единствената и явна опозиция на
ГЕРБ, борим се срещу модела, който те създадоха. ГЕРБ
са отговорни за състоянието, в което се намираме в
момента, а именно - да сме
на първи места по всички
негативни класации в Европа. Търсим диалог с другите
партии, които декларират, че
са срещу модела, с който се
борим от години.
 Каква предизборна
битка очаквате сред водачите на листи в София във
вашия район - 23 МИР?
- Водачите на листи в
София от всички партии са
добре познати на обществото. Иска ми се битката да
бъде основана на спор за
идеи, каузи и политики, а не
на базата на компромати.
Обществото се умори от
езика на омразата и дребните политически боричкания.
За нас най-важно е добрува-

нето на българския народ и
ще положим всички усилия,
за да убедим избирателите,
че БСП е политическата
сила, която може да изведе
България по пътя на развитието и просперитета.
 Какви качества притежават социалистите
от листата на БСП?
- Кандидатите в листите
на БСП са пример за приемственост. Имаме изтъкнати опитни специалисти, както и млади, добре образовани хора, професионалисти
във всички области на обществения живот.
Най-важната цел на БСП
е в България да има стабилност, хората да имат сигурност. Да има управление, което да даде перспектива за
страната и силна социална и
икономическа политика, която да ни изведе от кризите. За

да се случи това, трябва да има
силна парламентарна група на
БСП, която да способства за
създаването на законодателство, с което да се постигнат
политическите приоритети,
които представихме.
 България е в безпрецедентна политическа, икономическа и здравна ситуация? Готова ли е БСП да
поеме цялата отговорност?
- Готови сме, можем и знаем как. Ние от “БСП за България” ще бъдем гарант, ще
бъдем стълб на стабилност,
сигурност и предвидимост в
следващия парламент, както
бяхме и досега. Отворени сме
за разговор по всички теми,
които могат да доведат до просперитета на България.
Задължително трябва в следващото Народно събрание да
се опитаме да постигнем

съгласие за редовен кабинет,
за да не оставяме страната
през зимата в тези кризи без
мнозинство и правителство.
Ние съзнаваме своята отговорност пред обществото и
сме готови да я поемем.
 Какви са вашите основни идеи за овладяване на
негативните ефекти от
икономическата, социалната и енергийната криза,
която се задълбочава?
- Най-голямата задача
пред нас в момента е да дадем сигурност на държавата,
да помогнем на семействата
и домакинствата да оцелеят
през тежката зима, която
предстои. Затова ние имаме
готов план с работещи решения. Част от нашите основни идеи, залегнали в него, са
да се намали ДДС от 20% на
9% на енергоносителите и на
основните храни от т.нар.

“
Âñè÷êè òðÿáâà äà ñå ïîó÷èì
îò òðóäíèÿ îïèò â 46-òî ÍC
è äà âëåçåì ãîòîâè â ïàðëàìåíòà
ñ ìíîãî êîíêðåòíè è ðàáîòåùè ðåøåíèÿ

малка потребителска кошница. Другата ни цел е държавата да поема първите 200
киловатчаса ток на енергийно слаби семейства. В
Гърция държавата поема
първите 300 киловатчаса.
Свръхпечалбите, натрупани
в енергийните производители и търговци, трябва да се
разпределят справедливо
между българския бизнес,
икономика и домакинства.
Категорични сме, че трябва
да постигнем онова национално съгласие, което да ни
гарантира перспектива, че
ще имаме нова ядрена мощност, която да ни даде сигурност и стабилност в бъдеще.
Бяхме прави за АЕЦ “Белене”, както и за много други
неща. През 2013 г. направихме и национален референдум, на който събрахме над
770 000 подписа по тази
тема. Нека всички партии,
които се борят за следващото Народно събрание, отсега да заяват позицията си за
изграждане на нова ядрени
мощности. В Европа идеята
за ядрената енергетика отново се възражда. Във Франция президентът Емануел
Макрон иска изграждането
на шест нови атомни електроцентрали. Това е работещото и разумно решение. За
нас е важно в тези първи 100
дни да бъде завършена и газовата връзка с Гърция.
 С какво тогава трябва да започне работата си
следващото Народно събрание?
- Всички трябва да се поучим от трудния опит в 46-то
Народно събрание и да влезем готови в парламента с
много конкретни и работещи
решения и ние се готвим в две
насоки. На първо място това
е пакетът от спешни мерки за
първите 100 дни от управлението и на второ място това е
бюджетът за 2022 г. Когато
се сформира новото Народно
събрание след 14 ноември, ще
имаме много малко време за
изготвянето на Бюджет
2022 г. Затова ние от БСП
работим в тази посока още
отсега и призоваваме останалите политически формации
да направят същото. Според
нас той трябва да е по-социален и да подпомага и хората, и бизнеса в тези тежки
кризи. Точно затова се срещнахме и с редица браншови и
работодателски организации,
синдикати, производители на
мляко, хляб и месо. На тези
срещи те имаха възможността да изкажат своите притеснения, нужди и предложения. Така че, това, което ще
предложим ние, е широко
обсъдено с тези организации
и среща необходимата широка обществена подкрепа.
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Златна есен
с Владимир Шунев
Пътя като част от
пейзажа, но и като
символ на
пътуването към себе
си показва авторът
в новата си изложба
Столичната галерия “Париж” представя самостоятелната изложба на вече
добре познатия на българската публика автор Владимир Шунев. Нейното
заглавие “Златна есен” прекрасно обобщава темата и подсказва, че зрителите
могат да се насладят на топли пасторални пейзажи и меки есенни природни картини.
Основен мотив в експозицията е
пътят. Той прорязва почти всички пейзажи и води въображението някъде
навътре в далечината и сякаш отвъд
картината. Няколко от произведенията
се казват “Ел Камино”, което навежда
към философската интерпретация на
образа на пътя, който е не само част от
пейзажа, но е и символ на пътуването
към себе си. По пътя често се върви
мълчаливо и самовглъбено, а човекът е
потънал в спомени и равносметки.
Понякога пътят е само един мост, една
връзка между бреговете, друг път се
вижда как свързва различните къщи и
те сякаш общуват помежду си. А понякога просто потъва в хоризонта или
отвежда към планините.
Пейзажите на Шунев са стилизирани, изпълнени в стила на наивизма, с
чудесно живописно чувство и ориги-

Стилиян Дичев ни пренася
в един абстрактен свят
Галерия “Нюанс” в София (ул.
“Иван Денкоглу” 42) показва от
27 октомври до
14 ноември изложбата “20-21-С” на
Стилиян Дичев.
Това е не точно
живописна изложба и трети самостоятелен проект,
който художникът
реализира в пространствата на галерията - експериментирайки, но винаги през призмата
на абстрактното. Показаното е поскоро визуалнo, а не литературно произведение. Определящото в този проект е сензитивно-абстрактният подход. Залагайки на това, се разчита
зрителят да се пренесе в друг, уж
абстрактен свят и за миг да повярва
в него, посочват от галерията.

Как да възпитаме
осъзнати и щастливи деца

“Ел Камино”
нална техника, която е вече неизменна
част от стила и почерка на автора.
Неговите картини са ясно разпознаваеми, извоювали във времето своето
собствено лице. Публиката обича уюта
в творбите на Владимир Шунев, който
се усеща както в есенните, така и в
зимните пейзажи, обича ярките виолетови лавандулови полета или ширналите се златни нивя, малките хълмчета и
синьо-лилавите планини, обича ведрината на деня и красотата на нощта.
Всичко това е събрано в изложбата
“Златна есен” и зрителите с радост ще

могат да му се насладят, разказва галеристката Надя Павлова.
Владимир Шунев е инженер по професия, но след 1990 г. се отдава единствено на изкуството. Има множество
самостоятелни изложби и награди за
живопис. Дълго време посвещава на
изследване на скалните рисунки и
българските черги и шевици, но от няколко години интензивно разработва
пейзажите и пасторалните композиции.
Изложбата може да бъде разгледана
на живо до 2 ноември и онлайн в сайта
на галерията.

Най-хубавото от Верди за юбилея
на маестро Борислав Иванов

СНИМКА СОФИЙСКА
ОПЕРА И БАЛЕТ

НАКРАТКО

Софийската опера и балет ще отбележи 90-годишния юбилей на доайена сред
българските диригенти маестро Борислав Иванов, с
концерта “Най-хубавото от
Верди” на 27 октомври от
19 ч. Маестрото е бил начело на Варненската, Софийската, Пловдивската опера и
на престижни оперни фестивали в цял свят.
В концерта “Най-хубаво-

то от Верди” ще участват солистите Кирил Манолов,
Радостина Николаева, Даниел Дамянов, Веселин Михайлов, Силвана Пръвчева, Николай Войнов, Ангел Христов, Александрина Стоянова-Андреева, Антония Иванова, Мартин Илиев, Атанас
Младенов, Диана Василева,
Венцеслав Анастасов, Димитър Станчев, Александър
Георгиев, Габриела Георгие-

ва, Костадин Андреев,
Иванка Нинова, Стефан
Владимиров, оркестър, хор
и балет на Софийската опера. Ще звучат откъси от
оперите “Набуко”, “Трубадур”, “Травиата”, “Дон Карлос”, “Бал с маски” и
“Аида”. Диригенти - Борислав Иванов и Вилиана
Вълчева, режисьорка - Сребрина Соколова, асистентрежисьорка - Вера Белева.

Алея в парка на Белш вече носи името на Лика Янко

СНИМКА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Централната алея в градския парк
на Белш, Албания, вече носи името
на талантливата българска художничка с албански корени Лика Янко.
В официалната церемония по именуването взеха участие министърът
на културата на Република България проф. Велислав Минеков,
кметът на град Белш - Ариф Тафани, и албанската зам.-министърка на
културата д-р Мери Кумбе, научи
ДУМА от пресцентъра на МК.
В словото си на откриването
министър Минеков изтъкна своята убеденост, че така, както улиците и алеите в парковете са сред
най-важните артерии на един град,

които свързват хората в него, Лика
Янко ще продължи да свързва
България и Албания, нашите две
приятелски страни, предоставяйки ни нови възможности за срещи
в изкуството.
Лика Янко е родена в София като
Евангелия Грабова, а съдбата на нейните родители е неразривно свързана с Албания. Животът на Лика Янко
е пълен с много премеждия и трудности, преди критиката да започне
да пише за нея като за “Пикасо в
рокля”. Творбите й са повлияни както от френските художници и от Ван
Гог, така и от духовните пространства на България и Албания.

Едно от емблематичните български заглавия на тема
възпитание - “Всяко
дете е герой”, се
появява в ново издание на “Сиела”. Как
да възпитаме осъзнати и щастливи деца
без наказания и забрани? Това е книга
за важните уроци,
които не се учат в училище и които
детето би трябвало да научи от
родителите си. Според авторката
Стела Даскалова най-важните и необходими духовни уроци за детето са
изграждането на собствена ценностна система, любов към себе си,
самоуважение, емоционална интелигентност и осъзнатост, позитивен
начин на мислене и социална ангажираност. Една от ключовите авторски идеи е, че всяко дете носи героя
в себе си и всяко дете има неограничен потенциал. Но за да го прояви,
има нужда да се види като герой и
победител в очите на родителите си.

Отиде си Кирил Гоцев

СНИМКА БНТ

Почина бившият генерален директор на БНТ Кирил Гоцев, съобщи БНТ. Започнал работа като
технически служител в една от
апаратните на телевизията, Гоцев извървява пътя до технически
директор, изпълнителен директор
и генерален директор на БНТ. По
време на своя мандат предприема
технологично обновление, което
отваря пътя към цифровизация на
технологията на производство в
телевизията. Гоцев беше професионален фотограф и дълги години
организираше фотопленери на морето, в които участваше със свои
изложби. Поклонението е на
26 октомври в 11.30 ч. в столичния
храм “Св. Седмочисленици”.
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През декември 1963 г. американецът Ранди Гарднър
поставя рекорд за най-дълъг период без сън, като
успява да стои напълно буден цели 11 денонощия.

- ¡ÂÁ ¯ÓÙ¸ÓÒÍ‡ ÍÌËÊÍ‡, ·ÂÁ Á‡ÒÚ‡ıÓ‚Í‡, ·ÂÁ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÂ„ÎÂ‰, ·ÂÁ ÔÂ‰Ô‡ÁÂÌ ÍÓÎ‡Ì. «‡ ÍÓÂ
Ì‡ÔÂ‰ ‰‡ ÔË¯‡ ‡ÍÚ‡?
- œË¯Ë, ˜Â ÌÂ ÒË ÏÂ ‚Ë‰ˇÎ!

50 процента от ДНК на хората се срещат в бананите.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¬¿—»À ¬¿—»À≈¬, ‰ËÂÍÚÓ
Ì‡ ƒ “ ì»‚‡Ì –‡‰ÓÂ‚î ‚ œÎÂ‚ÂÌ
«ƒ–¿¬ Œ ¬¿—»À≈¬, ÒÍÛÎÔÚÓ
Õ» ŒÀ¿ ¿–¿ƒ»ÃŒ¬,‰ËÔÎÓÏ‡Ú
ÕŒÕ¿ …Œ“Œ¬¿,
‡ÍÚËÒ‡ Ë ÔÂ‚Ëˆ‡

Идеалното време
за кафе не е сутрин

Албанец избра
затвора пред
жена си

Неврофизиолози призовават напитката
да не се пие първите два часа след събуждане

СНИМКА ANASTASIIA VOITENKO/UNSPLASH.COM

Кафето е е добре да се пие
между 9 и 17 часа

Кафето ускорява работата на мозъка
само в определено време от деня и това не
са сутришните часове, както е прието да
се смята. Твърдението е на научният
сътрудник от Института по висша нервна
дейност и неврофизиология към Руската
академия на науките Татяна Блохина.
Цитираният от радио Sputnik учен
заявява, че кафето не бива да се пие поне
първите два часа след събуждането. “Ако
веднага пием кафе, то нарушаваме естествения ритъм на организма, което може
да доведе до по-голяма отпадналост на
следващото утро. Кафе не бива да се пие
и седем часа преди лягане вечер. Така, че,
ако вие се събуждате към седем сутринта
и си лягате около полунощ, то прозорецът в който е желателно да пиете кафе
е в рамките между 9 и 17 часа”, казва
Блохина.
Преди време, припомня сайта “Лента
ру”, британският лекар Каран Радж във
видеообръщение в социалните мрежи

също призова да не се пие кафе рано
сутрин. По неговите думи човекът се
разсънва под влиянието на хормона кортизол, а кофеинът нарушавал естествените процеси в организма.
Според д-р Раджа, кафето не бива да
се пие на празен стомах, веднага след
събуждането. Той също съветва да се
почака два часа, за да се изпие чашка кафе.
Изчакайте докато нивото на кортизола ви
се понижи. Тогава кофеинът ще действа
много по-ефективно”, казва той.
По-рано тази година, припомня руското издание, лекарят кардиолог и диетолог
Асият Хамчирова препоръча в горещите
дни да се пие по-малко кафе, защото то
има диуретично действие и това допълнително обезводняване е нежелателно в горещините, когато поддържането на водния баланс е от важно значение. “Кафето
води до обезводняване и поради това е
желателно на всяка чаша кафе да се пие
чаша вода”, призовава д-р Хачирова.

Продадоха картини на Пикасо за $110 милиона
Единадесетте произведения на изкуството на Пабло
Пикасо, които са били изложени в хотел в Лас Вегас повече от две десетилетия, са
продадени на търг за близо
110 милиона долара, разказва
“Дарик нюз”. На търга са
били представени девет картини и две керамични произведения на испанския художник, починал през 1973 г.
Колекцията обхваща повече
от 50 години творчество.
Картината от 1938 г.
“Жена в червено-оранжева
барета”, която изобразява
любовницата и муза на Пикасо Мари-Терез Валтер, достиг-

нала най-високата цена за вечерта от 40,5 милиона долара.
Друг шедьовър - мащабният портрет, озаглавен
“Homme et Enfant” (“Мъж и
дете”), бил продаден за 24,4
милиона долара.
В продажбата били включени и “Nature morte au panier
de fruits et aux fleurs” (“Натюрморт с кошница с плодове и
цветя”), който е нарисуван от
Пикасо по време на нацистката окупация на Париж през
1942 г. Творбата е откупена
срещу 16,6 милиона долара.
Колекцията е събирана преди повече от 20 години от американския магнат Стив Уин.

СНИМКА БГНЕС

Керамично произведение на Пикасо, изложено от
аукционната къща “Кристис” през септември т.г.

Децата стоят повече пред
екраните заради КОВИД-19

СНИМКА UNSPLASH.COM

Децата остават почти тройно подълго от препоръчаното време пред екраните на електронните устройства
през коронавирусната пандемия, сочи
ново канадско проучване, цитирано от
“Дарик нюз”.
Средно подрастващите прекарват
пред мониторите почти шест часа всеки ден, според данните, събрани от изследователите от университета на Западно Онтарио. Някои дори се взират
в екраните на електронните си устройства още по-дълго време - зашеметяващите 13 часа дневно.
Канадските педиатри препоръчват
децата над петгодишна възраст да остават по два часа пред екраните.

Мъж под домашен арест в
Италия се е явил в полицейски участък с молба да бъде
вкаран зад решетките, защото
животът с жена му вкъщи бил
непоносим, съобщиха агенция
БГНЕС.
30-годишният албански
гражданин, живеещ в Гуидония Монтечелио, край Рим,
“вече не е бил в състояние да
се справя с принудителното
съжителство със съпругата
си”, се казва в изявление на
карабинерите от близкия град
Тиволи.
Мъжът е бил под домашен
арест за престъпления, свързани с наркотици, в продължение на няколко месеца и му
оставали няколко години за
изтърпяване на наказанието.
Той бил незабавно арестуван
за нарушаване на домашния
арест и преместен в затвора.

Намериха кредитната
карта на Харисън Форд
Италианската полиция върна загубената кредитна карта на Харисън Форд,
съобщи БГНЕС, като се позова на местни медии. Aктьорът е снимал в Сицилия
последния филм от сагата за Индиана
Джоунс, когато установил, че е загубил
кредитната си карта. Тя е била намерена
от турист на плажа в четвъртък и била
оставена в полицейски участък в курорта Мондело, в предградията на Палермо,
съобщава агенция AНСА. Първоначално
пазителите на реда изпитали недоверие,
когато видели името на Харисън Форд,
но бързо се убедили, че става дума именно за кинозвездата. След това полицията
успяла бързо да я върне на Форд, който
бил изненадан и много доволен.

СНИМКА ФЕЙСБУК

Харисън Форд позирал
за благодарствена снимка
с тримата полицаи
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Атмосферното налягане ще бъде значително по-високо от средното за октомври. През деня слабо ще се понижи. Минималните
температури ще бъдат между 1° и 6°, малко по-високи по морския
бряг, а в отделни високи полета и котловини, предимно на Западна
България, до минус 2°, в София около 1°.
Ще бъде предимно слънчево, но в сутрешните часове на места в
низините и котловините ще има мъгла. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в София около 10°. Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, но по-късно през деня ще се образува ниска облачност. . Максималните температури ще са 12°-13°.
БТА/НИМХ
ХОРОСКОП

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, 8 ÂÔ./
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
20.25 √Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
20.35 œÂÁË‰ÂÌÚÒÍË ËÁ·ÓË
2021: ‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ
20.55 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œÂÁË‰ÂÌÚÒÍË ËÁ·ÓË
2021: ƒÂ·‡Ú˙Ú Á‡
¡˙Î„‡Ëˇ
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /6
ÒÂÁÓÌ, 10 ÂÔ./ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÒÂÁÓÌ, 11 ÂÔ./ (16)
00.15 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.20 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.20 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
03.45 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
04.15 ◊‡ÒÚÌËÚÂ ÏÛÁÂË ‚ ◊ÂıËˇ /Ô/
04.25 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ, 8 ÂÔ.

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

05.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./
06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
13.10 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
13.50 ìƒÓÍÚÓ ◊Û‰Óî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.14
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.34
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.26
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.70
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.26
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.9 ÂÔ.3
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.3 ÂÔ.5
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14

05.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
08.00 ÕÓ‚ËÌË
08.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
10.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
11.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
11.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
13.15 ì√‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ ÓÚ·‡Ì‡î ÒÂË‡Î
14.00 ÕÓ‚ËÌË
14.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî ÒÂË‡Î
15.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË
17.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî

ОВЕН

ВЕЗНИ

Пътуванията ви ще дадат резултат, както и
търсенията ви в някоя
област на познанието.

Дайте повече от себе си
днес. Всички предпоставки
за добро развитие ще
бъдат налице.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Сигурно е, че няма да позволите на никого да ви
постави в зависимост от
решенията си.

Отминали неуспехи ще се
превърнат в печеливша позиция с опита и знанията,
които са ви дали.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Задълбочените ви познания
в областта, в която работите, ще ви донесат и
дивиденти.

Запознайте се с информацията от последните събития и набележете стъпки
за постигане на цел.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Практичните ви умения ще
направят по-лесно реализуеми днешните ви задачи.
Очаква ви успех.

Със здрав разум и вътрешни убеждения ще въздействате на околните, насочвайки ги напред.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

По отношение на личен
проблем днес е време да го
решите, за да не напомня
за себе си.

За да защитите претенциите си към другите, работете за повишаване на информираността си.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Самочувствието ви оправдано ще предизвика интереса на хората, които споделят идеи с вас.

Времето е ценно за вас и
от днес не трябва да пропускате нито миг в напразни действия.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

18.45 ìÕÂÍ‡ ‰‡ „Ó‚ÓˇÚî
20.00 ì¬ÂÏÂî
20.30 ìƒÓÍÚÓ œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍËî
- ÒÂË‡Î
21.30 ìƒÓÍ-ÚÓÍî - ÒÂË‡Î
22.30 ì¬Â˜ÂÂÌ Û‡„‡ÌÚî
23.10 ìœÓÁÌÂî
00.10 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
01.50 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
03.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî ÒÂË‡Î
04.00 ÕÓ‚ËÌË
04.05 ìƒÓÍÚÓ œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍËî
- ÒÂË‡Î
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Синя класика над Пирин
18-годишен вкара 2 гола за Левски,
Бари се разписа във втори пореден мач

СНИМКА DSPORT.BG

Мароканецът Билал Бари (в средата)
се радва на втория си гол за Левски,
с който оформи победата с 3:0 над Пирин

Ясен Петров викна
10 легионери
Националният селекционер Ясен Петров повика
10 футболисти, състезаващи се зад граница, за предстоящите двубои на България - приятелската среща с
Украйна на 11 ноември в
Одеса и световната квалификация срещу Швейцария
в Люцерн на 15-и. Сред избраниците на Петров попадат и Станислав Иванов.
За родения в Рощок, Германия, Йорданов това е
първа повиквателна. Юношата на Левски Иванов има
един мач за мъжкия тим на
“лъвовете” преди трансфера му в САЩ. В състава се
завръща и Момчил Цветанов след трансфера си в
Южна Корея.

Повиканите легионери:
Георги Костадинов (Арсенал Тула, Рус), Васил Божиков (Слован Братислава,
Слвк), Кристиян Малинов
(Льовен, Бел), Петко Христов (Специя, Ит), Атанас
Илиев (Асколи, Ит), Илиан
Илиев (Аполон Лимасол,
Кип), Димитър Велковски
(Серкъл Брюж, Бел), Момчил Цветанов (Гангуон,
Южна Корея), Станислав
Иванов (Чикаго Файър,
САЩ) и Едисон Йорданов
(Вестерло, Бел).
Допълнително ще бъдат
обявени и имената на играчите от българското първенство, които ще допълнят
групата за предстоящите
двубои.

Левски срази класически с
3:0 гостуващия Пирин в мач от
12-ия кръг на шампионата в
efbet Лига. “Сините” постигнаха най-голямата си победа през
сезона досега, като записаха
втори пореден успех под ръководството на Станимир Стоилов и общо четвърти в първенството. Мароканецът Билал
Бари (90) оформи класическия
успех, като вкара във втори
пореден мач гол за “сините”,
след като донесе победата над
Локо Сф с 2:1. Герой в двубоя
бе 18-годишният Марин Петков (24 и 63) с 2 попадения във
вратата на Ник Хенгелман.
Левски откри след като Георги Миланов с превъзходен
пас изведе Марин Петков (24)
сам срещу Ник Хенгелман и
той от трудно положение прониза вратаря на гостите.
Мохамед Брахими свали с
глава към Станислав Костов
(56), който от воле от границата на наказателното поле
разтресе сглобката на вратата
на Николай Михайлов.
Левски удвои с втория гол в

мача на Марин Петков (63).
Радослав Цонев центрира от
корнер в наказателното поле на
Пирин, където Станислав Манолев отби с глава топката към
втора греда, но там Марин Петков изпревари Станислав Костов и отблизо простреля отново
Хенгелман. Съдията Никола
Петков изчака повече от 2 минути, докато шефът на ВАР екипа Волен Чинков потвърди редовността на попадението.
Борислав Цонев изведе
Здравко Димитров (71) сам
срещу Хенгелман и той стреля
покрай него, но капитанът на
гостите Петър Занев чукна
топката в последния момент и
тя срещна гредата. Резервата
Димитър Костадинов бе изведен сам от Боби Цонев, но
стреля край десния стълб. Ради
Цонев също не улучи целта, а
в края получи жълт картон и
ще пропусне 1/8-финалния мач
за Купата на България срещу
Септември Симитли утре.
В 90-ата минута вратарят
на гостите излезе извън наказателното поле, но се размина

БОБИ МИХАЙЛОВ:

РЕЗУЛТАТИ

EFBET ЛИГА
XII КРЪГ

Поне два пъти сме
помагали на ЦСКА
Поне на два пъти БФС е помагал на ЦСКА в последните
две години, обяви президентът на футболната ни централа
Борислав Михайлов пред БНТ в отговор на нападките към него
от треньора на ЦСКА Стойчо Младенов. “В много от тези 15
години Стойчо Младенов е бил в различни държави и от някои
си е тръгвал без да разберат феновете, за да може да излезе от
страната. На Младенов мога да му кажа лично, че БФС на два
пъти е взимал активно участие в проблемите на ЦСКА с лицензирането и с отношенията им към УЕФА. И двата пъти са били
в полза на ЦСКА. По-рано УЕФА им даде възможност да
играят в турнирите, а преди това направихме изцяло нов
формат на първенството, за да участват”, коментира Михайлов, който беше и атакуван с лозунги от червени фенове пред
НДК преди конгреса на БФС на 12 октомври.
Шефът на БФС призова Младенов да не нагнетява напрежение около ръководното тяло с изказванията си. “Той е сериозен
човек, аз го уважавам, играли сме заедно на Световното в
Мексико през 1986 г. Нека да не се изказва така, защото хората
го харесват, феновете на ЦСКА го харесват. Няма нужда да
вкарва такава антиемоция срещу футболния съюз, защото това,
което казва, не е вярно”, завърши Михайлов.
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с топката, а Бари я вкара в
опразнената врата за 3:0.
След корнер Георги Миланов (90+3) прати топката във
вратата, но Попов не го зачете заради фаул срещу Петър
Занев.
С успеха Левски се изкачи
на осмо място в класирането
с 14 т., а Пирин е последен,
14-и с 8.
“Доволен съм от победата и
от резултата. Малко по-добре
се представихме от предния
мач, но има какво да подобряваме. Нямаше публика, което
прави по-трудни нещата за футболистите. За втори път, откакто съм треньор, се справяме добре в защита. Би трябвало да
постигаме категорични победи
на нашия стадион, но трябва да
играем още по-уверено. Футболистите ни имат по-големи качества, отколкото показват сега,
за да донесат радост на феновете, но да живеем в розови сънища е още рано”, коментира треньорът Станимир Стоилов.
“Радвам се, че победихме,
благодаря на моите съотборници, без тях не може. Не мога да
кажа, че този мач е близо до перфектния, но е важното, че вкарахме 3 гола и не допуснахме
да ни вкарат. Беше важно да
затвърдим с втора победа. надявам се след този мач всичко да
тръгне нагоре. Треньорът изисква от нас да даваме всичко от
себе си и максимума за Левски”,
заяви героят Марин Петков.

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

Левски - Пирин 3:0
2:0 Марин Петков (25 и
63) 3:0 Бари (90); Царско село - Локо
Сф 2:0 1:0 Шопов (66) 2:0 Диас (74),
ЧК: Колев (Цс-89); Локо Пд - ЦСКА
1948 2:1 1:0 Умарбаев (33) 1:1 Д.
Ангелов (48) 2:1 Д. Илиев (64-д), ЧК:
Кр. Стоянов (Ц-62); Ботев Вр - Черно море 0:0; Арда - Славия 1:1 0:1
Сораков (16) 1:1 Желев (71); снощи:
Берое - ЦСКА; днес, 18.30: Ботев Пд
- Лудогорец.
ВТОРА ЛИГА
XIV КРЪГ
Марек - Левски Лом 0:1 Стоянович (53); Лудогорец-2 - Добруджа 5:0
1:0 Т. Димитров (19) 2:0 Марин (56)
3:0 Найденов (65) 4:0 Кельовлуев (80)
5:0 Найденов (90+2); Хебър - Литекс
1:0 Папазов (90+5), ЧК: Хамдиев (Х90); Септември Симитли - Марица 1:1
0:1 Домовчийски (11) 1:1 Грозданов
(90+2), ЧК: Йорданов (М-28); Янтра ЦСКА 1948-2 1:0 Тенев (81), ЧК: Гаджев (Я-45+3), К. Иванов (Я-73); Спортист - Монтана 1:3 0:2 Цеков (13 и
17) 0:3 Уамри (69) 1:3 Ташев (90+3);
Созопол - Струмска слава 1:1 1:0 М.
Костов (25-авт) 1:1 М- Костов (39), ЧС:
Тютюков (Коз-90+4); снощи: Етър Септември Сф; днес, 16.00: Миньор Спартак Вн; утре, 16.00: Ботев Пд-2 Нефтохимик; сряда, 15.00: Левски
Лом) - ЦСКА 1948-2 (отложен мач от
X кръг).
III КРЪГ
ЛИГА ЕВРОПА
Лудогорец - Брага
(Порт) 0:1 Хорта (7)
ЛИГА НА
КОНФЕРЕНЦИИТЕ
ЦСКА - Зоря Луганск
(Укр) 0:1 Саядманеш (65),
ЧК: Вион (Ц-90+3)
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Българският национален
отбор по бокс зае четвърто
място в класирането по медали от Европейското първенство за младежи в Будва, Черна
гора. Там нашите спечелиха две
титли чрез Радослав Росенов
(60 кг) и Уилиам Чолов (75 кг),
и две бронзови отличия, извоювани от Даниел Кирилов (57
кг) и Кирил Борисов (+92 кг).
Пред родните таланти са
съставите на Русия - 4 златни,
4 сребърни и 1 бронзов медали, Украйна е с 2 титли, 2 сребра и 3 бронза, а Армения с 2

въпреки че получи наказателна точка в края на срещата,
напълно заслужено стигна до
победата с 4:1 съдийски гласа.
Далеч по-драматично се
разви срещата на Радослав
Росенов (60). Националът ни
спечели двубоя с друг руснак Алексей Шендрик. Той повали
на два пъти съперника си на
ринга, но не бе отсъден нокдаун от съдията на ринга, който
дори си позволи да отнеме
точка на българина за задържане, което позволи на реферите
отстрани да дадат успех на

СНИМКА БФ БОКС

Уилиам Чолов стана шампион на Европа по бокс за младежи в категория до 75 кг

Боксьорите ни
четвърти в Европа
Радослав Росенов и Уилиам Чолов са шампиони на континента
титли, и по 1 сребро и бронз.
Чолов спечели по безапелационен начин златния медал.
На финала той доминираше
срещу Аким Павлюков (Рус) и

Шендрик. Последва мигновена
контестация от родния щаб,
която след дълго проточване бе
одобрена от комисията и тя
присъди напълно заслужена

победа за Росенов с 3:0.
Всички медалисти заслужиха и парични премии от Европейската централа. Шампионите получиха по $6000, вице-

шампионите - по 3000, а бронзовите медалисти - по 1500.
България участва със 7
боксьори в Будва, а шестима
достигнаха до 1/4-финалите.

Триумф на Одермат
и Шифрин в Зьолден

СНИМКА БГНЕС

Победителят в първия гигантски слалом
за Световната купа в Зьолден
Марко Одермат (в средата) и подгласниците
му Роланд Лайтингер (№19) и Жан Краньец (№4)

Швейцарецът Марко Одермат спечели първия старт от
новия сезон за Световната купа по алпийски ски, след като
триумфира в гигантския слалом в австрийския зимен център
Зьолден.
Одермат, който остана втори в генералното подреждане за
Големия кристален глобус миналия сезон, даде трето време в
първия манш, но след страхотно каране във втория изпревари
със 7 стотни водача след първия манш Роланд Лайтингер (Ав).
Представителят на домакините даде едва 15-о време във
второто спускане, което му костваше второ място на подиума.
Трети завърши Жан Краньец (Слвн) +0,10 сек.
Носителят на Световната купа и и на Малкия кристален
глобус в дисциплината Алекси Пентюро се нареди пети.
Алберт Попов не успя да влезе сред първите 30 за втория
манш след като завърши последен в първото каране.
Сезонът в Световната купа при жените бе открит в събота
и Микаела Шифрин (САЩ) постигна юбилейна 70-а победа в
кариерата си в гигантския слалом. За жените и мъжете предстоят паралелни гигантски слаломи в австрийския курорт Лех/
Цюрс на 13 и 14 ноември.

Това прави представянето на
националите ни много добро и
е предпоставка за още бъдещи
успехи на боксьорите ни на
големи първенства.

ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
16.00 Миньор - Спартак Вн
18.30 Ботев Пд - Лудогорец
21.00 Обзор на 12-и кръг
в efbet Лига
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
21.00 Неделен обзор на Лига 1
22.00 Неделен обзор
на Висшата лига
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
19.00 Неделен обзор
на Бундеслигата
ПО МАКС СПОРТ 1
14.00 Обзор на Х кръг
в Ередивизи
ТЕНИС
15.00, 17.00, 20.00 ATP 500
турнир във Виена

Крис Пол с исторически рекорд

Куартараро е световен шампион

Ветеранът на Финикс Сънс Крис Пол
записа постижение, което не бе правено
досега в 75-годишната история на Националната баскетболна асоциация. 36-годишният гард, висок само 183 см, стана първият
играч, преминал границата от 20 000 точки
и 10 000 асистенции в НБА. Плеймейкърът
на “Слънцата” отбеляза 23 т. (10/10 от фаул
линията), 14 асистенции и 5 борби при победата над ЛА Лейкърс със 115:105 в
“Стейпълс Сентър Арина”. “Езерняците” са
определяни за фаворити за титлата през новия сезон, но остават без победа от началото на кампанията. За Лейкърс ЛеБрон
Джеймс отбеляза 25 точки, а Антъни Дейвис реализира 22 точки и 14 борби, но влезе
в конфронтация със съотборника си Дуайт
Хауърд на пейката.
Крис Пол, който има 11 участия в Мача
на звездите, е пети във вечната класация по
асистенции, а стана 47-ият играч, преминал

Пилотска грешка на Франческо
Баная (Ит, Дукати) 5 обиколки
преди края на Гран при на Емилия-Романя подари световната титла в Мото ГП на Фабио Куартараро (Фр, Ямаха). Италианецът, който спечели пета поредна първа
позиция, водеше от самия старт на
втората надпревара на пистата
“Мизано” през сезона, но падна и
за втора поредна година не
завърши на домашното си трасе,
след като беще лидер. Това позволи на тръгналия 15-и след наказание Куартараро да си гарантира
титлата за 2021 г. предсрочно, но
и даде шанс на Марк Маркес (Исп,
Хонда) да запише втора поредна и
общо трета победа след завръщането си на пистата.
Втори на подиума се качи вто-

границата от 20 000 точки. Най-близо до
неговото постижение от асистенции са легендите Оскар Робъртсън (над 20 хиляди
точки и 9887 асистенции) и Джон Стоктън
(над 10 хиляди асистенции и 19 711 точки).

рият пилот на Хонда Пол Еспаргаро (Исп), който записа първо
призово класиране за японския
екип след трансфера му от KTM
през зимата. Трети завърши Енеа
Бастианини (Ит, Дукати-2), който
за втори път намери място на
подиума в дебютния си сезон в
Кралския клас. Той изпревари
Куартараро три завоя преди края.
Това беше последният домашен старт на легендата Валентино Роси (Ит, Ямаха-2), който ще
сложи края на бляскавата си кариера след сезона.
Преди ноемврийските стартове в Португалия и Испания Куартараро е недостижим с 254 т.,
пред Баная - 202, миналогодишния шампион Жоан Мир (Исп,
Сузуки) - 175, и др.
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