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СтопИлИ Сме Се С 844 781 душИ
Намалението на населението у нас за последните 10 години е найголемият срив, откакто се прави национално преброяване, показват
данни на НСИ.

Стр. 3

Стр. 2

БСп няма да подкрепи
кабинет на ГеРБ

С

КорнелияНинованямадаподаваоставка

татистиката за българското население гони нови рекорди. Регистриран е най-големият срив в
броя на живеещите у нас, откакто
се прави национално преброяване
на населението. с други думи сме
в Червената книга на изчезващите
екземпляри.
По ирония на съдбата или съзнателно търсене на ефект, но новините за изборните победители дойдоха на фона на статистиката за срива
на броя на българите. Цик оповести резултатите от последния вот, а
нси изнесе данните от последното
преброяване на населението.
един модел на управление се
връща, несмущаван, че през годините на доминацията си в българската
политика е допринесъл за отрицателен естествен прираст и постоянна външна миграция. стряскащите
данни са еднозначни - повече българи умират, отколкото се раждат,
напускащите страната надхвърлят
завръщащите се в нея.
Що ли?
едва ли защото хората се чувстват сигурни, спокойни, с ясен поглед към поне близкото бъдеще?
или защото имат широки възможности за осигуряване на дълготрайно работно място, достъпна
и качествена медицинска помощ и
първокласно образование?
Факт е, че липсва социална сигурност и надежда за бъдещо развитие, а без тях демографската катастрофа е в кърпа вързана.
Стр. 5
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Снимкабта

няма да подкрепим правителство с мандат на ГеРБ,
обяви корнелия нинова.
БсП няма да застане и зад
управление, в което участва
ДПс. нинова отхвърли и идеята за съставяне на експертен
кабинет с партията на Бойко
Борисов. според нея това е

опит за скриване на политическата отговорност зад уж
експертни личности.
необходимо е да има редовно правителство и работещ парламент, защото има
решения, които трябва да се
вземат от тях, а не от служебен кабинет, каза нинова.

БсП ще участва в разговори
с “Продължаваме промяната” и ще подкрепи тяхно
правителство при втори
мандат, но пак ще държи на
условието си кирил Петков
да не е премиер. нинова определи ниската избирателна
активност като шамар за ця-

лата политическа класа.
нинова отказа да подаде
оставка, защото тя се искала
от хора, които през цялата
кампания работеха срещу
БсП. в събота националният
съвет на партията ще обсъди
резултатите от изборите.
Стр. 3
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България се е стопила
с 844 781 души за 10 години
най-голямоенамалениетонанаселениетопрезминалатагодина
За последните 10 години населението на България се е стопило с 844 781
души. това е най-големият срив в броя
на живеещите у нас, откакто се прави национално преброяване на населението.
Данните бяха изнесени от националния
статистически институт, който обяви
окончателните резултати от последното
преброяване. то бе извършено миналата
година от 7 септември до 10 октомври.
Според нСИ населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519
789 души. така средногодишният темп
на намаление се увеличава от 0,7 през
периода 2001-2011 г. на 1,2 през периода 2011-2021 г. намалението на населението идва от отрицателния естест-

вен прираст и от външната миграция.
Прирастът е минус 501 000 души - това
е разликата между ражданията и умиранията. За последните 10 години пък
страната са напуснали 344 000 души.
най-голямо е намалението на населението през 2021 г. - минус 90 317 души.
С население над 100 000 души са
шест града - София, Пловдив, варна,
Бургас, Русе и Стара Загора. в тях живее всеки трети българин. населените
места без жители са 199. най-много са
те в областите Габрово, велико търново и кюстендил.
в същото време всички области
регистрират отлив на хора за периода
между двете последни преброявания.

най-голямо намаление има в областите
видин (-25,4%), Смолян (-20,9%) и Добрич (-20,8%). София обаче също бележи спад, макар и минимален - минус
1,3 на сто. След нея с най-малка загуба
на жители се нарежда София-област.
Продължават да се задълбочават и
негативните тенденции в изменението
на възрастовата структура на населението. Продължава процесът на демографско остаряване. той се изразява
в увеличаване на абсолютния брой и
относителния дял на населението на
възраст 65 и повече навършени години, сочат още данните. всеки четвърти
жител е над 65 години, което е увеличение с 12,6% от предходното пребро-

яване. в същото време хората от 15 до
65 години намаляват с близо 20 на сто.
“Броят на преброените българи е
по-малко от броя на избирателите по
списъците, които разпространи за последните избори ЦИк. в тях обаче са
включени и българите зад граница, които не се обхващат от преброяването,
проведено през есента на миналата година”, обясни за ДУмА Емил войнов
от ЦИк, който е и председател на общопартийната контролна комисия на
БСП. той коментира, че в преброените
6 519 789 души има и чужди граждани,
които или са с постоянно пребиваване
в страната, или са били временно у нас
към датата на преброяването.

Близо половината
пенсионери
получават
увеличение
След преизчисленията на пенсиите за трудова
дейност и различните добавки към тях от 1 октомври т.г. увеличение на сумите ще получат 894 249
пенсионери, съобщиха от
ноИ. Хората, които получават пенсии за трудова дейност у нас, към момента са 1 974 973 души.
от ноИ са пресметнали,
че 45,3% от пенсионерите получават по-голяма
сума от пенсии и добавки
през октомври в сравнение със септември. При
пенсионерите с увеличение средният размер
на сумата за изплащане

от 813,84 лв. нараства
на 937,55 лв., което е
увеличение със 123,71
лв.(15,2%).
от 894 249 пенсионери с увеличена сума за
изплащане 557 830 души
са с пенсия, отпусната до
2007 г. включително, което е 69% от този брой.
най-голяма е групата
на пенсионерите, които
получават увеличение
от 50 до 100 лв. - 236
813 души, а 224 485
души получават в повече между 100 и 200 лв.
в диапазона от 10 до 50
лева увеличение ще имат
216 005 пенсионери.

Търновски лекари
протестират срещу
занижените
си заплати

Пред паметника на д-р Стефан Черкезов в двора
на областната болница във велико търново излизат
на мирен протест медиците от лечебното заведение.
Причина за недоволството е понижените нетни възнаграждения на лекарите и медицинските специалисти за август. Инициатор на протеста е Регионалната
структура на кнСБ в старата столица. оттам припомнят, че още на 19 септември са започнали протестна кампания под мотото “Да защитим доходите
от инфлацията и работните места в кризата”.
“Целта е да заявим нашите искания за ръст на доходите, мерки за овладяване на високата инфлация,
запазване на работните места и преодоляване на предизвикателствата за България, които произтичат от
Зелената сделка”, обясняват от синдиката. в кнСБ са
получени редица сигнали от членове на структурата,
работещи в моБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”, които
са алармирали за по-ниски нетни възнаграждения за
август спрямо предходните месеци. от синдиката са
категорични, че това е недопустимо, и настояват за
незабавно увеличение на заплатите.

СнимкаБТа

Новата академична година бе открита официално вчера в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Заместник-ректорът доц. д-р Георги Вълчев връчи студентските книжки на новоприетите студенти

„Трейс Груп Холд” с глоба
от 100 000 лв. заради жълтите павета
100 000 лв. глоба се налага на
фирмата “трейс Груп Холд” от
Столичната община за допуснато
увреждане на жълти павета при ремонта на зона 4 от градския център.
След подаден сигнал за умишлено
счупване на цяло керамично паве от
строителен работник е съставен констативен акт. клипът бе разпростра-

нен в социалните мрежи.
наказателното постановление
ще бъде издадено според Закона на
устройство и застрояване на Столичната община, тъй като той предвижда по-високи глоби за повреждане от
Закона за културното наследство.
Жълтите павета, които са положени в центъра на София в началото на

ХХ век, са обявени за единична урбанистична и архитектурно-строителна
културна ценност през 2016 г. със заповед на министъра на културата по
предложение на кмета и с решение на
Столичния общински съвет.
За допуснатото умишлено увреждане е пратен сигнал и до Софийската градска прокуратура.

Осветяват в зелено Пантеона
в Русе в Деня на донорството
Сградата на Пантеона
в Русе ще бъде осветена в
зелено на 8 октомври вечерта. Инициативата е по
случай Европейския ден
на донорството и трансплантацията на органи и е
на Изпълнителната агенция “медицински надзор” към министерството

на здравеопазването с помощта на община Русе.
Идеята на кампанията е да обърне погледа
на обществеността към
доброволното даряване
на органи. всеки ден 16
пациенти в ЕС не доживяват трансплантация, а
хиляди други остават в

списъците на чакащите.
България е от страните
в ЕС с най-нисък брой
извършени трансплантации на човек от населението. До средата на
септември статистиката
сочи, че те са общо 18
- 11 бъбречни, 5 чернодробни и 2 сърдечни. За

същия период българите, които чакат за трансплантация, са 946 души.
През периода 7-16 октомври ще се организират поредица от събития
с цел да се отдаде почит
към донорите на органи
и техните семейства, да
се изрази благодарност
към медицинските специалисти по трансплантация, както и да се повиши осведомеността на
обществото.

вторник
4 октомври
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Вотът в Турция се
превръща в решаващ
фактор в България
Политологът Първан Симеонов

няма да подкрепим
правителство с мандат
на гЕрб, обяви вчера лидерът на бСП корнелия
нинова на брифинг след
извънредно заседание на
изпълнителното бюро на
партията. “левицата няма
да застане и зад управление, в което участва ДПС.
безпринципните съюзи
не водят до добро. това
е опит на задкулисието
да се скрие зад някаква
уж спасителна формула”,
коментира нинова. По
думите й отговорността

ческите формации трябва
да носят отговорност за
решенията си.
нинова е категорична,
че е необходимо да има
редовно правителство и
работещ парламент. има
решения, които трябва да
се вземат от тях, а не от
служебен кабинет. “не е
добре да се ходи на нови
избори. каквото и да се
случи обаче, държавата
няма да остане без бюджет за догодина, защото
има механизми за приемането на такъв, внесен от

БСП няма да подкрепи
кабинет на ГЕРБ
Нямадаподавамоставка,свиквамеНационаленсъвет
всъбота,заявиКорнелияНинова
Юлия КУЛИНСКА

за съставяне на правителство пада върху гЕрб,
които спечелиха изборите
на 2 октомври.
нинова отхвърли идеята за съставяне на експертен кабинет с мандата
на гЕрб. Според нея това
е опит за скриване на политическата отговорност
зад уж експертни личности. това не е отговорно и
държавническо, каза нинова. тя смята, че полити-

служебно правителство”,
успокои нинова. Дори да
останем в опозиция, ще
подкрепим всички мерки
в областта на социалната
политика, подчерта тя.
нинова припомни мерките, които бСП предлага в
подкрепа на семействата,
децата, младите, работниците, пенсионерите и
икономиката.
бСП ще участва в разговори с “Продължаваме
промяната” и ще подкрепи тяхно правителство
при втория мандат, но пак
ще държи на условието си

кирил Петков да не е премиер. “въпросът е принципен. в предишната
коалиция и правителство
имаше нарушена комуникация и липса на коалиционна култура. това е
принципен въпрос как се
прави политика”, обясни
нинова и даде пример с
изгонването на 70 руски
дипломати, за което е нямало решение на коалиционните партньори.
нинова призна, че
социалистите са очаквали по-висок резултат на
вота. той не е добър, но

Най-много сигнали
за търговия с вот
има за ГЕРБ и ДПС
основните партии, срещу които имаше сигнали за купуване
на вот и съответно образувани
производства, са познатите от
предишните избори гЕрб и ДПС,
заяви служебният министър на
вътрешните работи иван Демерджиев в тв интервю. той посочи,
че от 74 образувани производства
преобладаващият брой касаят
именно двете партии.
министърът каза още, че е
имало известна ескалация на
сигналите и на случаите в последните дни, но според него те
са били овладени. “работихме
по всички тях, образуваха се
съответното досъдебни производства и изборният ден мина
спокойно, без да има сериозни
нарушения”, смята той.
към края на изборния ден са
получени 135 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права
на гражданите. общо шест са
образуваните производства за
престъпления против политическите права на гражданите, като

от тях четири са бързи и две - досъдебни.
на територията на страната
за извършени престъпления на
изборния процес са задържани
84 души и са съставени 2018
предупредителни протокола.
от началото на кампанията
във ведомството са получени
общо 720 сигнала за нарушаване
на изборното законодателство и
политическите права на гражданите. образувани са общо 77 наказателни производства. в деня
на вота са образувани 9 наказателни производства.
759 преписки и 72 досъдебни
производства са образувани към
14 ч. на 3 октомври във връзка
с нарушения на политическите
права на гражданите в изборния
ден, сочат справките на прокуратурите от страната.
най-много са в апелативна
прокуратура София - 30, по 13
във варна и велико търново, по
8 в Пловдив и бургас. До настоящия момент в качеството на обвиняеми са привлечени 6 лица.

не драматизираме, а си
взимаме поука, уточни тя.
резултатът е приблизително същия като този на
изборите през ноември,
обобщи нинова и изрази
загриженост от ниската
избирателна активност,
която определи като шамар за цялата политическа класа.
нинова отказа категорично да подаде оставка,
защото тя се искала от
хора, които през цялата
кампания работеха срещу бСП. “в цялата тежка
ситуация, в която бяхме

поставени, успяхме да
запазим резултата от предишните избори, само 1%
разлика. не сме сложили
розови очила, но не се
случи прогнозата да сме
под 4%”, сподели нинова.
тя съобщи, че в събота ще бъде свикан националният съвет на партията, който ще направи
анализ на резултатите от
изборите и ще начертае
следващите стъпки на
бСП. ние сме различна
партия, уважаваме демократичните ценности и

колективните органи и
техните решения, допълни нинова.
тя благодаря на всички, които гласуваха, на
тези, които са подкрепили бСП, на структурите,
на кандидатите, на членовете и симпатизантите
на левицата и на доброволците, които са направили хубава кампания,
с позитивни послания, с
много срещи в страната
и с предложения за конкретни решения на проблемите, които стоят пред
българия.

Световните агенция прогнозират
несигурни перспективи
за управляваща коалиция у нас
Задачата за съставяне
на ново правителство се
очертава трудна, като перспективите за формиране
на управляваща коалиция
изглеждат несигурни. така
световните агенции коментират изборите у нас.
"Франс Прес" отбелязва, че партията на бившия
премиер бойко борисов печели първото място, но то
не й гарантира връщането
на власт. агенцията коментира, че гласуването е било
без ентусиазъм, на фона на
избирателна активност на
исторически ниско равнище
и кампания, доминирана от
темата за икономическата
несигурност.
Според
"асошейтед
прес" ниската избирателна
активност отразява апатията сред гласоподавателите
и прави още по-вероятна
перспективата за още един
разделен парламент, за който ще е трудно да излъчи
стабилна управляваща коа-

лиция.
"ройтерс" коментира, че
резултатите от четвъртите
за по-малко от две години
избори предвещават трудни
коалиционни преговори, които може да доведат до патова ситуация в парламента
или дори до нови избори.
австрийската агенция
аПа коментира, че произведените предсрочни парламентарни избори в българия не са сложили край на
политическата безизходица
в страната.
ниската
избирателна
активност облагодетелства
партията на бойко борисов, която може да разчита
на лоялни гласоподаватели.
нейните шансове да състави правителство обаче са
малки, защото повечето от
останалите
политически
сили предварително изключиха каквото и да било сътрудничество с гЕрб, чието
управление бе белязано от
корупция, спъваща разви-

тието, посочва аПа.
в неделя бяха произведени четвъртите парламентарни избори в българия
за 18 месеца, като този път
основните безпокойства на
избирателите бяха галопираща инфлация и растящите
цени на енергията. Затова
остава неясно как би могло да изглежда следващото
правителство на страната,
тъй като центристката партия “Продължаваме промяната” още преди изборите
отхвърли евентуална коалиция с гЕрб, обвинявайки
десноцентристите на бойко
борисов в корупция, обобщава ДПа.
Замразяването на доставките на руски газ, растящите цени и спорът за доставките на оръжия за киев
оформиха предизборните
дебати. По време на кампанията бяха отправени взаимни обвинения в корупция
и некомпетентност, както и
лични обиди, посочва ДПа.
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Спореддоклад:

Европа е изправена пред риск
от недостиг на газ
Ценитенасиньотогоривообаче
продължаватдападат
международната агенция
по енергетика публикува тримесечния си доклад за пазара
на природен газ, в който се
предупреждава, че Европа
е изправена пред риска от
“безпрецедентен” недостиг
на “синьо гориво” тази зима,
като същевременно препоръчва то да се пести, съобщава “радио китай”.
Докладът посочва, че за
да се гарантира, че запасите от природен газ ще бъдат
достатъчни до края на отоплителния сезон, търсенето
в страните-членки на Европейския съюз трябва да бъде
намалено с 9% до 13% в
сравнение със средното ниво
от последните пет години.
Повечето от тези промени
трябва да бъдат направени
от потребителите, включително намаляване и регулиране на температурата на
централното отопление, как-

то и спестяване от страна на
промишлени и обществени
съоръжения.
Европейските страни отдавна са силно зависими от
руските доставки на газ и
петрол. След ескалацията на
кризата в Украйна Европейският съюз последва Съединените щати в налагането на
множество санкции срещу
москва, реакцията, причинена от тях, изостри проблема с
енергийните доставки. някои
медии съобщиха, че страни
от ЕС се опитват да доставят
втечнен газ от страни като
СаЩ и катар, но той е на
твърде висока цена.
междувременно природният газ в Европа поевтиня с
3,34% вчера сутринта, показват данните от лондонската
борса ICE. Фючърсите за ноември на хъба TTF в нидерландия се търгуват при цена
от 182,50 евро за мегаватчас

или почти 1800 долара за 1000
куб. метра. За сравнение на 26
август, когато бе достигнат
пикът, цената бе 346,52 евро
за мегаватчас - около 3500 долара за 1000 куб. метра. Борсовите данни показват, че от
28 септември има отчетлива
тенденция на поевтиняване на

природния газ в Европа. тогава борсата затвори на цена от
223,06 евро за мегаватчас или
около 2180 долара за 1000
куб. метра.
Българската газова борса следва европейския тренд. Природният газ с ден
за доставка 29 септември се

продаваше за 369,82 лева за
мегаватчас. на “Газов хъб
Балкан” в сегмента “ден напред” природният газ за доставка за вчера бе с 3,12 на
сто по-евтин (283,33 лева за
мегаватчас) спрямо цената от
предходния ден (292,46 лева
за мегаватчас).

България осма в ЕС по Традиционните изложения за храни
поскъпване на хляба ще са от 5 до 8 октомври
от 5 до 8 октомври в
интер експо център в София ще се проведат традиционните есенни изложения за храни “месомания”,
“Булпек”, “Светът на млякото” и “Салон на виното”.
Заради
ковиД-пандемията от миналата година
вместо през ноември те
вече се провеждат с месец
по-рано. и както винаги,
са придружени и с раз-

СнимкаемилиякоСтадинова

България е на осмо
място в ЕС по поскъпване на хляба за последната
година, сочат данни на
“Евростат”. При среден
годишен ръст на цената
му от 18% в България
хлябът и тестените изделия са поскъпнали с
29%, показват данните.
всички страни, в които
хлябът е поскъпнал с повече от средните 18%, са
от т.нар. нови членки на
Евросъюза. най-голям е
ръстът на цената в Унгария - над 65%, следвана
от Литва, Естония, Сло-

вакия, Хърватия, Полша,
Латвия. на другия полюс
са Франция, нидерландия и Люксембург, където хлябът е поскъпнал
с по-малко от 10% за последната година.
Хлябът обаче е една
от малкото храни, чиито
цени нямат изменение
през последната седмица
в България. всичко останало, особено плодовете,
зеленчуците и млечните
изделия, продължава възходящия си ценови ръст,
макар и с относително
бавни темпове.

Обява

ИзгубенастудентскакнижканаВикторРуменовИванов,студентвЛесотехническияуниверситетсфакултетен№41175,факултет„Ветеринарнамедицина“,випуск
2009–2014г.

лични форуми, посветени
на актуални проблеми на
хранителната индустрия,
съобщиха от асоциацията
на месопреработвателите в
България. тази година на 6
октомври се организира и
тринадесетият национален
симпозиум с международно участие на тема “Европейски и световни предизвикателства за българските
производители на храни и

напитки”. освен изискванията на Зелената сделка на
този форум ще се разискват
интегрираните системи за
управление на качеството,
законодателните изисквания за хранителните добавки, етикетирането и др.
тази година “месомания”
се провежда за 29-и път и
по традиция в изложението участват български и
международни компании,

които представят най-новите си продукти. Успоредно
с това се организират и дни
на българското месо. Хлебопроизводители и сладкари пък излагат новите си
продукти на щандовете на
“Булпек”. мандрите са в
раздел “Светът на млякото”, а винопроизводителите отново излагат новите
си колекции в “Салона на
виното”.

ЕК одобри 1,6 млрд. евро „Топлофикация Перник”
за България по програма пробва ремонтираните
“Транспорт”
съоръжения
Европейската комисия съобщи, че е одобрила първата
голяма инфраструктурна програма за България за периода
2021-2027 г. това е програмата “транспортна свързаност”.
Брюксел отпуска 1,61 милиарда евро, една от най-големите суми за българските програми за сближаване през този
програмен период. Предвидените инвестиции ще насърчат използването на екологосъобразни видове транспорт и
алтернативни горива, ще подобрят качеството на пътната,
железопътната и морската инфраструктура и ще допринесат за намаляване на вредното въздействие на транспорта
върху околната среда. изграждане и модернизация на
железопътни участъци по коридора ориент/източно Средиземноморие, включително железопътна връзка между
България и Северна македония, както и модернизация
на железопътната линия София-Перник-радомир, е сред
приоритетите за инвестиции. Според тях ще бъде финансирано и изграждането пътен участък по протежение на
коридора ориент/източно Средиземноморие за подобряване на свързаността между рейнско-Дунавския коридор
и ориент/източно-Средиземноморския коридор в посока
Север-Юг, включително изграждането на магистрала русе-велико търново, твърдят от Еврокомисията.

“топлофикация Перник” започна пускови проби на
ремонтираните основни и спомагателни съоръжения,
е съобщил пред Бта изпълнителният директор Чавдар
Стойнев. ако бъдат успешни, ще бъде запален пети котел, който е основната мощност на тЕЦ “република”.
от 13 август пернишкото топлофикационно дружество
спря топлата вода на абонатите си и започна ремонт, за
да се подготви за зимата. ремонтирани са нагревните повърхности, зидарията и изолацията в топлоизточниците,
ревизирани са предпазните схеми на парогенераторите,
поправени са прахоприготвящите им системи. До няколко дни ще бъде завършено обновяването на покрива на
котелното помещение, ремонтирани са съоръженията за
пречистване на димни газове, подменят се участъци от
главни и спомагателни трасета по топлопреносната мрежа, увери Стойнев. ремонтът трябваше да приключи до
края на миналия месец, но беше удължен до 3 октомври.
топлината на перничани е гарантирана през зимата според изпълнителния директор. Предприятието разполага
с въглища на склад за месец и половина работа на топлоцентралата без никакви доставки. в тЕЦ “република”
се горят предимно местен кюмюр и обогатени лигнитни
въглища от Западномаришкия басейн.

www.duma.bg
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ДЕН НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО
В БЪЛГАРИЯ. Празник на специалистите по компютърна
техника, информационни технологии
и автоматика. Отбелязва се от 2007
г. по решение на МС. На 4 октомври 1903 г. в Хамилтън, щата Ню Йорк, е роден Джон Атанасов
(на снимката), чийто принос в развитието на компютърната техника е световно признат. Неговият баща Иван Атанасов е български емигрант от
с. Бояджик, Ямболско. Майка му Айва Луцена Пърди е учителка по математика. В периода 19391941 г. Джон Атанасов и Клифърд Бери в Щатския
колеж на Айова работят по направата и усъвършенстването на ABC (Atanasoff-Berry Computer),
както е наречен първият компютър, който никога
не е патентован.

АНАТолИйсТАНКУлов

Изчезващите
От стр. 1
Абсолютната разрушителна
политика
в държавата през последните години обезкърви нацията, изсмука съпротивителните
й сили и сега говорим
за области със затихващи функции, за десетки обезлюдени села и
гледащи към границата
млади хора.
мелодраматично ли

ще е да се припомни
кога е бил периодът с
най-голямо и устойчиво нарастване на населението у нас? Политически некоректният
отговор е - по времето
на социализма. Факт.
като противопоставиш работещи фабрики,
заводи, селскостопански предприятия срещу
едвам кретаща икономика без собствено производство, резултатът е

дефицити в работната
среда, социална несигурност и бягство. като
прибавим и отсъствието на политика и програми за поддържане на
младите семейства, демографската плачевна
картина е завършена.
Е, сега изгрява отново добре познатата ярка политическа
звезда.
оптимистите
по душа може и да разчитат на промяна този

път и да очакват работещ план за справяне с
демографската и разни
други катастрофи. Песимистите не очакват
нищо. те са най-големите реалисти сред изчезващите.
вече ни обещаха
свиване на социалните разходи, вдигане на
данъците и отново бюджет “постна пица”. Гарантирано топенето на
нацията ще продължи.

Грешналогика
n

Евгени ГАВРИЛОВ

министрите на енергетиката на ЕС постигнаха сделка за ограничаване
цените на електроенергията. Споразумението
най-общо предвижда задължително намаляване на потреблението на
електричество в страните от ЕС и ограничаване
на свръхпечалбите на
производителите на ток.
темата, която е актуална през последните ме-

сеци, породи и комични
предложения. властите
в Париж наскоро решиха
осветлението на Айфеловата кула да се изключва
с час по-рано. По-малко и
на по-икономичен режим
ще светят и хилядите гирлянди на Шан-з-Елизе за
предстоящите коледни
празници. Скъпите бутици също ще трябва да
изключват осветлението
си след 22 ч. това важи
и за голяма част от обществените сгради. Сред
нестандартните предложения бяха поставяне
на таймери под душа в
нидерландия,
готвене
на изключени котлони в
италия и затвор за прекомерно отопление в
Швейцария. Белгийският
крал също ще пести енергия в двореца в Брюксел.
наши експерти обаче
казват, че предложенията

ще постигнат точно обратния ефект - трайно високи цени и черни дни за
европейската енергетика.
А конкретно за България
вредата от такива мерки
ще бъде огромна. основното предложение, което
засяга нашата страна, е
идеята за въвеждането на
временна горна граница
на приходите на производителите на ток, които
работят на под пределни
цени и отчитат големи
печалби. Става въпрос за
фотоволтаици, вятърни
централи, вецове, атомни
централи и тецове на лигнитни въглища. те имат
по-ниски разходи, но продават тока си на същата
цена като централите, работещи на газ. Tакова е
правилото на пазара - ценовото равнище се определя от по-скъпите производители, а, откакто

цената на газа се повиши
значително, това са именно електроцентралите на
газ. в същото време разходите на останалите
производители остават
ниски и затова те отчитат
извънредни печалби.
Подобни мерки не са
нищо повече от популизъм и грешна икономическа логика, която ще
доведе конкретно у нас
до сериозни отрицателни последствия. Защото
именно заради печалбите
на АЕЦ “козлодуй” стана възможно изплащането на помощи за бизнеса
през тази година. А реално в България от нищо
друго не се прави ток, освен от централите, за които вече стана дума. това
означава, че 100 процента от българската енергетика ще бъде засегната от
тавана на цените.

1582 - ВЪВЕДЕН Е ГРИГОРИАНСКИЯТ КАЛЕНДАР. На 24 февруари с.г.
папа Григорий ХIII издава була,
според която датите се преместват с 10 дни напред и се
нарежда денят след 4 октомври
1582 г., четвъртък, да се приеме
не за 5, а за 15 октомври 1582
г. За съставител на Григорианския календар се смята преподавателят по медицина в университета на гр.
Перуджа Луиджи Лилио. Той заменя Юлианския
календар, който за 400 години избързвал с 3 дни. За
да се избегнат нови грешки, се решава на всеки 400
години да се изваждат по три дни. Григорианският календар не получава веднага разпространение.
В България е въведен през 1916 г. Съгласно специалния закон за това след 31 март следва 14 април.
1883 - “ОРИЕНТ ЕКСПРЕС” ЗАПОЧВА ПЪРВОТО СИ ПЪТУВАНЕ.
Луксозният пътнически влак на частната компания Venice
Simplon-Orient-Express
пътува между Париж
и Истанбул, преминавайки през шест държави. За баща на “Ориент eкспрес” се смята белгиецът Жорж Нагелмакерс. По различно време с
него са пътували Франц-Йосиф, Елисавета II, Оноре дьо Балзак, Шарл де Гол, Агата Кристи и др.
знаменитости. Влакът е описан в произведенията
на Агата Кристи.
1924 - РАЖДА СЕ ИВАН МИТЕВ, ЛЕКАР,
ПРОФЕСОР (УМИРА 2006 Г.). Открива шестия
сърдечен тон, наречен “тон
на Митев” (1972). Откритието е обявено за най-значимото българско събитие за
ХХ в. след анкета, проведена
от БНТ през 2009 г. В негова
чест е издадена единствената по рода си марка в света,
свързана с кардиологията,
наречена “VI тон”.
1957 - СССР ИЗСТРЕЛВА ПЪРВИЯ ИЗКУСТВЕН СПЪТНИК НА ЗЕМЯТА. Десет години покъсно Международната федерация по
астронавтика решава да обяви датата
на изстрелването за
начало на космическата ера. Кодовото название на спътника е ПС-1 (“Спутник-1”).
Изстрелването се осъществява от пети научноизследователски полигон на Министерството на
отбраната на СССР, известен като космодрума
“Байконур”, с помощта на ракетоносител “Спутник” (Р-7). Полетът на “Спутник-1” завършва
след 92 дни, на 4 януари 1958 г. “Спутник-1” извършва 1440 обиколки около Земята (около 60 млн.
км). В. “Правда” посвещава на събитието едва
няколко реда на следващия ден.
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Нови посредници,
нови проблеми

ственост, която да улесни кандидатстването по колективни
кредити".

И тук нещата
стават грозни

Подводнитекамънивпромените
вуправлениетонаетажнатасобственост
Емил БРАНДИЙСКИ

в началото на септември
правителството реши да постави на обществено обсъждане
предложения за промени в Закона за управление на етажната
собственост (ЗуЕс). На фона
на останалите проблеми в страната, промените в този закон
изглеждат толкова незначителни, че да се чуди човек защо
въобще са направени. Предложенията едва ли ще имат някакво благотворно влияние върху
подобряване организацията по
управление на процесите по
поддържане на многофамилните жилища. Ето и

основните акценти
Едно от предложенията изисква търговците, упражняващи дейност по управление на
етажна собственост, да бъдат
вкарани в публичен регистър.
и какво от това, че ще бъдат
вкарани в публичен регистър,
освен факта, че това ще доведе до някакъв регистрационен
режим и ще е необходима пререгистрация на тези фирми на
всеки 5 години. ако това не е
безплатно, то ще бъде стоварено върху етажните собствености. Никъде в обосновката на
мррБ няма данни какъв процент от сградния фонд на страната въобще ползва услугите на
такива фирми. Едва ли повече
от 10-15% от многофамилните
сгради използват услугите на
подобни фирми. това са може
би предимно новопостроените
сгради.

По принцип тези фирми са
търговци на услуги и основната
им цел е печалбата. Практиката
показва, че подобни фирми не
са нищо повече от администратори на финансови средства. те
просто имат задължението да
свикват 1-2 общи събрания в
годината, да събират едни пари
и да плащат разходите на съответната многофамилна сграда.
Единици са фирмите, които
притежават капацитета да управляват дадена етажна собственост със собствени ресурси.
всяка от извършваните от тях
услуги се прави от подизпълнител срещу заплащане, като дори
гаранцията по изпълнението не
се носи от тях.
с цел тези фирми да изглеждат "професионални" е направено предложение управителят
на фирмата задължително да
е с висше образование, а сред
служителите да има поне още
един с техническо образование
и един с юридическо. и какво
от това, бих попитал? в допълнение им се вменява задължението да имат задължителна
застраховка "Професионална
отговорност", което не е нищо
друго, освен допълнителна
финансова тежест за етажните
собствености.
според друга от идеите за
тези фирми е "улесняване и повишаване ефективността на инвестиции", които са залегнали в
Националния план за възстановяване и устойчивост (НПву)
във връзка с изпълнението на
проект 9а "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване".
иначе казано, като дойдат парите от Европа, получаването
им от етажните собствености
(под формата на юридическо
лице) да става със съдействието
на тези фирми.
така се създава поредната
фирма с поредната услуга като
пореден посредник по пътя на
финансовите средства. Никой
обаче не казва, че по статистика с 2 млрд. лв. от Европа и
държавния бюджет по програ-

мата за енергийна ефективност
са обновени едва около 1000
сгради. Други над 2 хил. сгради чакат финансиране от Европейския съюз за довършване
на дейностите и може би още
толкова с готови документи. и
като следствие на всичко това
парите, които ще дойдат по тази
програма, са на практика вече
усвоени.
Друг основен проблем, който е във фокуса на промените, е

проблемът с вземане
на решения
от общите събрания на етажните
собствености. Първото от "добрите" предложения е намаляването на процента на кворума
за провеждане на общото събрание от 67% на 50% от идеалните
части на етажните собствености.
към момента това наистина е основен проблем.
Първата причина за това е,
че над 10% от апартаментите
на многофамилните жилища са
празни, което прави почти невъзможно провеждането на общо
събрание с необходимия кворум
за вземането на каквито и да е
"важни" решения, изискващи наличието на подобен кворум. тези
10% празни апартаменти в мнозинството от случаите са 15-17%
от идеалните части на сградите,
което допълнително утежнява
вземането на решения от общото
събрание.
това е обаче едната страна
на медала. в обосновката си
от мррБ са записали, че това
предложение е свързано с реформа, водеща до "разрешаване на пречките в инвестициите за енергийна ефективност
в многофамилните жилищни
сгради чрез улесняване вземането на решения от собствениците на самостоятелни обекти
и създаване на възможност за
откриване на банкова сметка
на името на етажната собственост за събиране на средствата
за управление и поддръжка на
общите части на етажната соб-

ако намаляваш кворума,
само за да улесниш кандидатстването за колективни кредити,
е пълно безумие и ще доведе поскоро до поредния "неработещ
закон", с каквито е пълно нашето
законодателство. Липсата на пълно мнозинство по подобни теми
означава, че малко над 50% от
събранието може да взема такова
решение зад гърба, или въпреки
несъгласието, на другата част от
живущите. от правна гледна точка по-голямо недомислие рядко
се среща.
в продължение на реформата,
подпомагаща по-лесното провеждане на общо събрание, на някого
е дошла идеята, че това може да
се случи и неприсъствено, чрез
онлайн връзка през някоя от
платформите за онлайн срещи.
този някой явно не е провеждал
или присъствал на общи събрания, за да си помисли, че това е
практически приложимо. всеки,
който е гледал подобна практика
в Народното събрание, или още
повече, на заседание на комисията за енергийно и водно регулиране, разбира пародията, която
ще се получи. а тези две институции притежават неограничени
финансови възможности.
Друго необичайно предложение за промяна в ЗуЕс е лицата,
пребиваващи в блока до 30 дни в
годината, да заплащат разходите за "управление и поддръжка
на общите части", както всички
останали. това не засяга децата
до 6-годишна възраст. Предложението е добро, тъй като тези
разходи са непрекъснати по
своята същност (за осветление,
асансьор, чистачка и т.н.). всеки
собственик, който инцидентно
през годината посещава своята
собственост (още повече, ако е

на висок етаж на блока), очаква
сградата да е с работещ асансьор, осветена и чиста.
Явно липсата на стимул в
етажните собствености да има
кандидати за дейността по управление е довела до последващото предложение - задължително
да бъде осигурено заплащане на
председателя на управителния
съвет и на председателя на контролния съвет (контрольора). в
тази връзка дори е предвидено
да бъдат разделени разходите
за управление и поддръжка на
общите части на две отделни самостоятелни пера. към момента
този въпрос се решаваше от общото събрание. отделянето на
двата вида разход ще доведе поскоро до

раздор сред
собствениците
ако част от тях откажат да заплащат разхода "за управление",
а заплащат само разходите "за
поддръжка". разбира се е предвидено, ако етажната собственост
е наела фирма за тези дейности,
общото събрание да гласува да
не бъдат изплащани възнаграждения на управителните органи.
Предвидена е и санкция за
собственик или ползвател в сграда или отделен вход в режим на
етажна собственост, който не
изпълни задълженията си да се
впише в домовата книга. той се
наказва с глоба от 50 до 250 лв.,
когато е физическо лице, или
с имуществена санкция от 100
до 500 лв., когато е юридическо
лице. това е справедливо и едва
ли има собственик или обитател,
който да е против.
като цяло предложенията за
промени в ЗуЕс изглеждат на
пръв поглед добри, но крайно
недомислени. Повечето от тях са
или тълкувателни, или утежняващи процесите по управлението и
поддържането на етажните собствености. Голяма част по-скоро ще доведат до напрежение в
междусъседската общност.
Етажните собствености са
едно семейство в по-разширен вариант и единственото нещо, което
може да попречи на управлението му, е липсата на разбирателство. като във всяко семейство.
Икономически живот,
със съкращения
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Запървипътследвторатасветовнавойна

Путин мобилизира русия,
зеленски кандидатства за нато
300 000 резервисти от Руската федерация ще се влеят във воюващата
в Украйна 200-хилядна професионална руска армия, контролираща
Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка области

МехМетАлиГюллер:

Целите на мобилизацията

Украинският президент Володимир Зеленски подаде
молба за прием в НАТО по „ускорена процедура"
НАТО отхвърли молбата на Киев. Пактът не е част
от конфликта в Украйна, заяви генералният секретар Йенс
Столтенберг. И припомни: „Решенията за разширяване на военния
съюз се вземат с единодушие от всичките 30 страни-членки“.

юрийПодолякА-журнАлист,блоГъривоененексПерт:

времето работи против пакта
развитието на ситуацията по фронтовете
на Украйна показа неспособността на противоборстващите страни
бързо да постигнат своите цели и конфликтът
започна да се затяга.
При това и русия, и
САЩ, в съюз с Европа,
имат своите силни и
слаби страни.
Слабостта на САЩ
се състои в отказа на
много от държавите по
света да финансират
американския дълг. началото на специалната
военна операция показа, че по-голямата част
от света е на страната

на русия, въпреки че
много страни не признават открито това.
Главната причина за
американските проблеми е неспособността
да се печатат долари в
предишните обеми и
темпове. Положението
в икономиката на САЩ
доведе до инфлация в
страната и намаляване
на жизнения стандарт,
което усилва разкола в
американското обще-

ство и може да доведе
даже до гражданска
война.
Американците имат
време до пролетта на
2024 г., за да може Байдън да прибави в своя
актив "победа над русия". в противен случай
ситуацията ще нанесе
удар и по него лично, и
по Америка като цяло.
времето сега работи
против САЩ.
русия има подобни

слаби точки - икономиката и стабилността на
обществото. именно по
тях Западът се опитва
да нанася удари.
населението на Европа, привикнало на
благоденствие, се плъзга все повече към икономическа
катастрофа. когато в Европа и
САЩ разберат, че никога вече няма да бъде
"както преди", тогава
на Запад ще започне
психологически срив.
което може да доведе
до най-непредсказуеми
политически последствия.
Предполагам,
че
през 2023-та военни
действия ще се водят
по цялата територия
на Украйна. на противопоставянето ще бъде
поставена точка едва
през 2024 г.

мобилизацията е сигнал към САЩ и Европа и звучи
така: престанете да подстрекавате Зеленски към водене на
бойни действия!
руският президент обяви частичната мобилизация, но
министърът на отбраната Сергей Шойгу поясни мащаба на
мобилизацията: от 25 милиона военнослужещи от запаса ще
бъдат призовани само 300 хиляди, а от тях само 1 процент,
т.е. едва 3000, ще бъдат пратени на фронта.
очевидно три хиляди резервисти няма да изменят кардинално ситуацията на бойното поле. това означава, че ходът
на руския лидер с мобилизацията е по-скоро политически,
отколкото военен.
За да разберем тази стъпка, трябва да обърнем внимание
на следното: Западът реагира с победоносни възгласи на
руското решение да се напуснат някои райони на Украйна,
стимулирало украинците към настъпление.
Путин коментира оттеглянето така: "всички наши стъпки са насочени към укрепване на суверенитета. второ, и найглавно: ние нищо не сме започвали от гледна точка на военните действия, а само се опитваме да завършим войната"...
Да, руският лидер се стреми да сложи край на военните
действия, като укрепи суверенитета на русия. САЩ искат
обратно - да затегнат този конфликт. Правейки това, те искат
да обуздаят дуета "Германия-Франция", търсещ "стратегическа самостоятелност", както и да съхранят американското
господство над Европа.
Ето защо от самото начало ние говорехме, че основните
страни на конфликта в Украйна са русия и САЩ. това посочи и министърът на отбраната Сергей Шойгу, разкривайки
мащабите на частичната мобилизация: "в днешния ден ние
воюваме не само и не толкова с Украйна и украинската армия, колкото с колективния Запад."
На стр. 9
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Нов инцидент с мигранти
край Испания
Испанската морска спасителна
служба съобщи, че е открила четирима мъртви на борда на лодка
с мигранти край Канарските острови, превозвала 34 души. Няколко
часа по-рано един оцелял бил спасен
от търговски кораб. 29 пътници са
в неизвестност.

Един милион бебета
са се родили в Египет
за седем месеца

СНиМкибта

Представителка на кубинското правителство разговаря с протестиращи в столицата Хавана. Електроснабдяването
в страната постепенно се възстановява, след като шест дни нямаше ток заради урагана Йън

В Германия и Молдова
гневни на инфлацията
НовитесанкциинаЕСсаподвъпросзаради
ценовиятаваннапетролаотМосква
в германския град Цвикау във федерална провинция
Саксония се проведе акция
срещу енергийната политика
на германското правителство
и срещу антируските санкции. Участниците призоваха
за смяна на кабинета и преразглеждане на рестрикциите
срещу москва.
Подобна демонстрация
в Цвикау се проведе и миналата седмица. Правителството призова населението да
се мие по-рядко и да намали
температурата в апартаментите. Поради поскъпването
на газа германската индустрия до голяма степен загуби

своите конкурентни предимства.
около 40 000 души участваха в антиправителствен
митинг в центъра на молдовската столица кишинев,
организиран от опозиционната партия “Шор”. те протестираха срещу небивалото
увеличение на цените на газа,
другите енергийни ресурси и храните, както и срещу
спада на жизнения стандарт.
Протестиращите обвиняват
властите за рекордната от
последните 20 години инфлация, която в средата на лятото
е 33,5% на годишна база.
междувременно в. “По-

литико” съобщи, че ЕС няма
да приеме нов пакет от санкции срещу Русия, ако той не
включва таван върху цената
на нейния петрол. Изданието
се позовава на неназовани дипломати. “няма да има пакет
от санкции без ограничаване
на цените на петрола”, увери
един от тях.
Представители на страните от ЕС обсъдиха следващите антируски санкции, по-специално ограничаване цената
на петрола, транспортиран
по море. Шестима дипломати
казаха пред изданието, че ходът продължава да бъде възпрепятстван от редица дър-

жави, включително Унгария.
Будапеща все още получава
руски петрол и иска да го реекспортира в съседни страни
от ЕС, както и да го използва
в своите рафинерии. Според
Ек по този начин Унгария
може да спечели несправедливо предимство на единния
пазар. Притеснения изразиха
още кипър, Гърция и малта,
които се занимават с превози
с цистерни.
Агенциите съобщиха, че
на 5 октомври оПЕк+ ще обсъди възможността за намаляване на производството на
петрол с повече от 1 милион
барела на ден.

Тревога в НАТО заради руски подводен дрон
Разузнаването на нАто е предупредило командването на алианса за
възможни тестове на руския подводен
безпилотник “Посейдон”, способен да
предизвика радиоактивно цунами, което може да унищожи градски райони
като ню Йорк или Лос Анджелис, съобщи италианското издание “Република”,
цитирано в руски медии. очаква се под-

водният дрон да бъде изпробван от подводницата “Белгород” в карско море.
САЩ и нАто нямат сензори да засичат
дрона в морските дълбини. “Дори само
обявяване на тест на оръжие, срещу което няма защита, позволява на кремъл
да демонстрира, че е по-силен”, пише
“Република”.
междувременно руското военно министерство публикува

120 души хванати
на полската граница

Полската гранична охрана съобщи за значително увеличение на опитите за незаконно преминаване на беларускополската граница. “на 1 октомври 120 души се опитаха да
влязат незаконно на полска територия от Беларус”, уведомиха властите. тази цифра е значително по-висока от предходните дни.
Говорителят на министъра-координатор на полските специални служби Станислав Зарин съобщи за завършването на
оградата по границата с Беларус от страна на Полша.

Населението на Египет достигна 104 милиона, обяви Централната
агенция за обществена мобилизация
и статистика. За седем месеца и
единадесет дни са се родили един
милион бебета. Правителството
има за цел да намали раждаемостта чрез осигуряване на по-широк
достъп до безплатни противозачатъчни средства.

Бившият лидер на Буркина
Фасо избяга в чужбина
Подполковник Пол-Анри Сандаого Дамиба, ръководил Буркина
Фасо от януари 2022 г., е напуснал
страната, след като се е оттеглил
в резултат на военния преврат. В
замяна той иска гаранция за сигурността му и тази на поддръжниците му. В момента Дамиба е в Того.
Новият лидер на страната е капитан Ибрахим Траоре.

Масов гроб с 42 тела
беше открит в Либия
Службата за изчезнали лица на
Либия обяви откриването на 42 тела
в масов гроб в централния крайбрежен град Сирт, бивш бастион на
групировката “Ислямска държава”.
Според властите телата са ексхумирани от училище в града при разследване, свързано със заловени бойци на
“Ислямска държава”. В западния
град Тархуна бяха открити стотици
трупове в няколко гроба.

Броят на жертвите
на урагана Йън доближава 70
Федералните власти в САЩ
ще предоставят помощ на хората,
пострадали от урагана Йън миналата седмица. По последни данни
починали са 68 души - 61 във Флорида, 4 в Северна Каролина и 3 в Куба.
700 000 домакинства и търговски
обекти във Флорида все още са без
ток.

видео с изстрелване на ракетите “Искандер” срещу украинската армия в зоната на специалната операция, предаде
РИА-новости. началникът на ракетния
разчет Артьом увери, че такава ракета
не може да бъде свалена. в края на септември с “Искандер” бе унищожен цех
за монтаж на украински ракети в Днепропетровск.

Лула и Болсонаро
отиват на балотаж

Бившият ляв президент на Бразилия Луиз Инасио Лула
да Силва получи 48,43% от гласовете на изборите, изпреварвайки с над 6 милиона гласа крайнодесния държавен глава
Жаир Болсонаро, получил 43,20%. очакваше се разликата
да бъде много по-голяма. тъй като нито един от двамата
кандидати не получава 50 на сто, предстои втори тур на 30
октомври.
Болсонаро заяви, че е “победил лъжите” на социологическите проучвания и е оптимист за втория тур.

Палестинци запалиха гуми на
мястото, където двама техни
сънародници бяха застреляни от израелски военни. От Тел Авив обясниха,
че жертвите се опитали да прегазят
с колата си войниците. Версията не
може да бъде потвърдена

вторник
4 октомври
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МехМеТАлиГюллеР:

Целите на
мобилизацията

ВладимирПутин:„Акотериториалнатани
цялостсеокажеподзаплаха,щеизползваме
всичкидостъпнисредства.Тованееблъф!”
От стр. 7
от изявленията на владимир Путин разбираме, че пътят
към укрепването на суверенитета на русия минава през присъединяване чрез референдуми
на Донецк и Луганск, освободени от въоръжените сили на
Украйна и неонацистките батальони в резултат на специалната военна операция. така
че от 23 до 27 септември двете
народни републики проведоха
референдуми за влизане в състава на русия.
от друга страна, СаЩ и ЕС
вече нарекоха референдумите
“фалшиви” и съобщиха, че няма

да признаят техните резултати.
а Путин пък казва: “ние ще
направим всичко, за да осигурим безопасни условия за провеждането на референдумите,
така че хората да могат да изразят своята воля”.
и ето, обявяването на “частична мобилизация” изглежда
главно като опит да се гарантира провеждането на референдума за влизане на Донецк и
Луганск в състава на русия...
С този ход Путин заявява
своята решителност по три въпроса:
 референдумът в Донецката и Луганската народни републики ще се състои.

 Донецк и Луганск ще се
присъединят към русия.
 в случай на нападение от
Украйна на Донецк и Луганск,
които ще станат руски територии, русия ще усили военните
действия.
обявявайки частичната мобилизация, президентът на руската федерация отправя също
така две предупреждения и
дава един сигнал към “колективния Запад”, като казва: “ако
нашата териториална цялост
се окаже под заплаха, русия
ще използва всички достъпни
средства. това не е блъф!”
владимир Путин:
 предупреждава СаЩ,

Резиденцията на украинския президент в Киев. Зеленски
получава от държавния секретар на САЩ поредната военна
доставка за украинската армия
които бутнаха Украйна в огъня и увеличават доставките на
оръжия в тази страна, за да се
затегне военният конфликт;
 предупреждава великобритания, която се проявява
като най-активния подстрекател на украинската криза;
 дава на Германия и Франция следния сигнал: двете страни трябва да принудят Украйна
да седне на масата за мирни

Ще допуснем ли Армагедон?

Русияиманяколковарианта,заСАЩиНАТОтесаобезпокоителни
n

Тед КАРПЕНТЪР*

Подобни очаквания са крайно преждевременни. русия има няколко военни
варианта, а за СаЩ и съюзниците им в
нато подобни сценарии са причина за
сериозно безпокойство.
Вариант №1: москва започва контранастъпление срещу одеса. Градът е
последната украинска врата на Черно
море и превземането й ще отреже страната от излаз на море. така русия ще прекъсне основната икономическа артерия
на Украйна, защото по-голямата част от
износа и вноса на киев минава през одеса. Загубата на града ще е тежък икономически и психологически удар за Украйна.
тъй като още преди украинската офанзива на изток русия премести голяма част
от армията и оръжията си на юг, от този

обезкървена германска армия бе вкарана в
капан край Сталинград. Сега такъв руски
успех може да разгроми украинската военна машина. маневра на такава голяма
територия изисква сериозна логистика, а
до момента това е очевидна слабост на
руската войска в Украйна.
Вариант №3: Путин обявява обща
мобилизация. Досега русия водеше само
ограничена военна операция в Украйна.
това решение вероятно е взето поради
очакването, че киевската армия ще се
разпадне бързо, руснаците в Южна и източна Украйна ще застанат зад москва,
а правителството на Зеленски ще поиска
мир. но тези сметки се оказаха мит. кремъл подцени решимостта на нато да
даде високоточни оръжия на Украйна, и

нато и западни медии не крият своята радост от факта, че украинското контранастъпление приключва със скоростното изтегляне на руските бойни сили от
голяма част от районите около Харков.
изглежда атаката изненада кремъл, защото руските лидери очакваха главният
удар да дойде от юг, а и основните сили
на киев наистина са съсредоточени в този
регион.
Подкрепящите Украйна лидери в Европа и СаЩ празнуват победата и виждат в успеха на киев

* Международен анализатор,
професор в престижния
“Cato Institute” - Вашингтон

то в големи количества. населението на
русия е три пъти по-голямо от украинското и киев едва ли ще оцелее в един
изтощителен конфликт, дори само със
сегашната численост на руските войски.
а пълна мобилизация в русия ще й гарантира и пълно надмощие.
Вариант №4: ако русия бъде унизена на бойното поле, тя може да използва
тактическо ядрено оръжие. такъв удар ще
заличи голяма част от киевската армия.
Прекрачване на ядрения праг е опасен
ход и Путин сигурно осъзнава този риск.
но ако той реши, че това е единствената
му алтернатива на наложено от нато
унизително споразумение, което удря по
авторитета му, ще е наивно да вярваме, че
той няма да обмисли този риск.
СаЩ и съюзниците им в Европа пренебрегваха ескалиращите предупреждения на кремъл, които гласяха: при никакви обстоятелства москва няма да позволи
на Украйна

да стане политическа
и военна пионка на НАТО
арогантното пренебрежение към тази
жизненоважна за русия зона за сигурност
принуди Путин да влезе в Украйна.
Прибягването към ядрено оръжие ще
провокира сблъсък между москва и вашингтон от мащаба на кубинската криза.
но реакция на нато при руски тактически ядрени удари е ограничена - освен ако
америка не желае да рискува армагедон.
Със съкращения

предвестник
на руско поражение
По техните изчисления, президентът
Путин трябва да преглътне споразумение, подкопаващо първоначалните му
цели. най-доброто, на което той може да
се надява, е установяването на статукво.
но тогава Путин няма да получи нови
украински територии и няма да може
да спре присъединяването на киев към
нато. оптимистите дори изчисляват, че
руските загуби ще доведат до свалянето
на владимир Путин.

преговори преди настъпването
на суровата зима.
С една дума, руският лидер
се опитва да регулира украинската криза след постигането
на военните цели, в което той
вижда път към укрепване на суверенитета, предупреждавайки
тези, които желаят да затегнат
конфликта: “тогава ще има
още по-мащабно противопоставяне!”

1945 г. Хирошима
момент одеса може да стане новата цел
на москва. тогава изтощените украински
сили на юг трудно ще отблъснат масирани руски атаки.
Вариант №2: въпреки че е рисковано
за тях, руснаците могат да започнат офанзива на североизток, за да притиснат
украинските сили и отрежат успешната
им групировка край Харков. този стратегически ход копира настъплението на
СССр през 1942-ра, когато разтегнатата и

2022 г. Украйна
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Пелоси обеща оръжие
на Армения
АрменскотолобивКонгресанаСАЩ
имасилновлияниевърхуамериканската
политикакъмпостсъветскотопространство

Председателят
на
камарата на представителите на САЩ нанси
Пелоси осъди “смъртоносните атаки” на Азербайджан срещу суверенитета и границите на

Армения и обеща “да
чуе нуждите на Ереван в
отбранителната сфера”.
“от името на конгреса на САЩ ние
категорично осъждаме
смъртоносните атаки от
азербайджанска страна
срещу суверенната територия и границите на Армения”, каза тя в Ереван
на среща с председателя
на арменския парламент
Ален Симонян.
Пелоси
гарантира
пред домакините, че
суверенитетът и тери-

Ереван, 19 септември 2022 г. Исторически ден
за Армения: председателят на Камарата на
представителите на САЩ Нанси Пелоси осъжда
“смъртоносните атаки” на Азербайджан срещу
суверенитета и границите на Армения

Опасната опозиция на Кремъл
„Патриотичнитедисиденти”искатРусияда
използвацялатасивоеннамощипринужда
даприбегнедоядрениударивУкрайна

Септемврийските събития в Харковска област
на Украйна предизвикаха
ускорено възникване на
нестандартна форма на
опозиция. тя се състои от
откровени или латентни
привърженици на президента на Руската федерация владимир Путин и не
е нито демократична, нито
антивоенна. напротив,
това са най-крайните
поддръжници на държавния глава. Участниците в движението
все повече се ядосват
от неудачното за Русия
развитие на специалната военна операция
(Сво). Целта на движението и възмущението е Путин да изостри
Сво, да употреби поразрушително оръжие
и още по-безжалостно

да удари по
противника
Последната седмица
беше белязана от открити
нападки срещу руското
военно и политическо ръководство за това, че то се
въздържа да използва цялата мощ на Русия, което
и доведе до оттеглянето
на въоръжените сили на
Руската федерация от Харковска област. Главна особеност на възмутената “об-

Бившият командващ опълчението на Донбаската
народна република Игор Стрелков заяви, че
специалната военна операция е “пълен провал”,
а Донбас и Крим ще се върнат под контрола
на Украйна само при разпад на Русия
ност и командващ опълчението на ДнР Игор
Стрелков, публицистът
Егор Холмогоров, военният кореспондент
максим Фомин, пишещ под псевдонима
владлен татарски, а
също Евгени Рассказов,
известен и като “топаз”, и други.
въпреки острите
действия към
щественост” представлява
стремежът към ескалация
на войната, включително
искането да се употреби
ядрено оръжие, което е
опасно само по себе си.
Групата опозиционно
настроени дейци не представлява цялостна партия
или организирана сила, а
нехомогенно движение на
“ястреби”. към най-ярките
представители на описваното общество се отнасят
бившият сътрудник на Федералната служба за сигур-

инакомислещите
медии
кремъл засега по удивителен начин заобикаля
подобни агресивно настроени мислители и обществени дейци. но времената се
менят. вече има признаци
за това, че москва осъзнава проблема и ще се стреми да обуздае разгневените
националисти, които бързо
се превръщат в това, което
може да се нарече “най-сериозното предизвикателство към властта”.

ториалната цялост на
Армения са важни за
САЩ, и поясни, че в
центъра на вниманието
на вашингтон са действията на Баку срещу цивилното население на
нагорни карабах, както
и вандалските прояви
срещу исторически паметници.
Без съмнение Пелоси пристигна в Ере-

ван по няколко причини: дългогодишните й
проарменски симпатии,
мощното арменско лоби
в конгреса, необходимостта от засилване на
американското влияние
в региона за сметка на
Русия, както и предстоящите избори за конгрес
и нуждата от гласовете
на американците, които
идват от Армения.

БожидАРЧеКов,ПАРиж:

Защо коленичим пред чужди крале?

Братовчедката на цар
Александър II, освободил всички български
земи, и леля на починалата кралица Елизабет на
10 март 1878 г. пише до
своя външен министър
лорд Дарби:
“Сега ние трябва да
видим нашите права осигурени, така както и тези
на нашата вярна турция,
която ние изоставихме на
един агресивен и жесток
враг - Русия... Страданията и мизерията на горките
турци заставят сърцето да
кърви и карат човек да се
черви, като се замисли как
сме допуснали това.”
в същото време кралица виктория праща английската флота към Дарданелите, за да потвърди
заплахата си към Русия.
Александър II знае, че
войниците му са изморени
от победата над турция,
и отстъпва до полите на
Стара планина. така се

приключва със
Санстефанския
договор
Черешката на презрението на великобританците към нас е определението
на министър-председателя на нейно величество
- Уистън Чърчил, който
дори не ни нарича българи, а “тези, които си викат
честита баня”...
По отношение на вярата, представителите на

1878 г. Кралица
Виктория праща
британската флота
в Дарданелите,
за да спаси “нашата
вярна Турция”

на трона в Лондон захласването на част от българските медии по Бъкингамския дворец озадачава
сериозно. Леят се крокодилски сълзи за монархията, работила винаги срещу
България.
няма ли граница на историческото невежество
на тази част от журналистите?

английската корона се
кълнат редовно в принципите на протестантството
и се обявяват за негови
първи защитници. в основата на това духовно
течение са българските
богомили. какво общо
имат богатствата и наследствените привилегии
на монархията с

идеите на поп
Богомил, катарите
и Мартин Лутер
които проповядват скромност и равнопоставеност?
При настоящата смяна

Император
Александър II Освободителят
на България

вторник
4 октомври
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Проф.ДиМиТърДенкоВ:

Вече няма единен
български народ
Многоевъзможнодасесъстави
кабинетследособенполитически
консенсусза„спасениена
страната”,казваръководителят
наЦентъразастратегически,
историческииполитически
изследваниянаБСПпредБСТВ

Интервю на
Нора СТОИЧКОВА

n Как ще коментирате
изборните резултати?
- нека да изчакаме окончателните резултати, но горе-долу тенденцията е ясна.
Почти повтаря резултатите
от предишните избори, с
тази разлика, че има разместване на водачите. Съвсем
сигурно ГерБ печели тези
избори...
n Как ще коментирате избирателната активност?
- избирателната активност е изключително ниска.
Доколкото знам, в европа
няма такива избори с толкова нисък брой участващи.
вероятно се дължи на машинния вот, не само на умора и досада за избирателите.
вероятно се дължи на едно и
също повторение на лицата,
които се явяват като водачи.
в този смисъл всичко е познато. и тази познаваемост
започва да става опасна, тъй
като води до игнориране на
активно участие в политиката на големи прослойки, не
само възрастови, но и професионални.
n От друга страна, след
като се решава бъдещето
на България, доколко оправдана е според Вас тази
апатия? Тук, в България
говорим, защото в съседна
Турция на места имаше
90% активност.
- тук ще влезем в много
сложни историко-политически анализи. много пъти
съм твърдял, че отдавна вече
няма единен български народ. има няколко български
народа. Ако пуснете една
линия от Свищов до Златоград и разделите България
на 4 през Стара планина,
ще видите големи различия

между Северозапада и югоизтока, между Североизтока
и Северозапада, т.е. в България вече имаме различни, не
само демографски, но и манталитетни, нагласи.
не бива да забравяме, че
България принадлежи към
едно особено източно-балканско, източно-европейско
пространство, където доминацията на турция е много
висока и тъкмо по тази причина, когато се разбра, че ще
пада предишното правителство, турското правителство
разреши да се пътува до турция само с лични карти, което улеснява това движение.
в този смисъл активността
на чужда страна е доста голяма в тези избори.
разбира се, можем да говорим и за намеса, но не е
някак политически коректно да се говори в случая
за намеса. Става въпрос за
дългосрочни стратегически
интереси, които разчитат не
само на турско по произход
население, но и на мюсюлманизиране на голяма част
на тези, които са българомохамедани или роми. в почти
цяла югоизточна България,
както и в Североизточна,
има масово влияние на подобен тип непряко изявени интереси на една чужда
страна.
n Очертахте границите на четирите Българии...
- А има и още една - тя е
в чужбина.
n Тя е в чужбина, една
България, която живо се
интересува от изборите и
там най-често променят
резултатите, които се дават в страната. На какво
се дължи разликата в манталитета на българите,
които живеят в Северозапада, в Североизтока и
т.н.?
- възстановява се онова, което е било в България

през 30-те години на XX
век. Политиката на кимонгеоргиевото правителство и
след това почти до края на
Живковото управление със
създаване на единна българска нация с включително и с
тежки намеси на държавата,
като се започне със задължителната военна служба,
придвижването на работещи
от един в друг край на страната във връзка с големи индустриални проекти, особено по време на социализма.
По-голямата подвижност
на хората доведе до това
България, наред с образователната и политическата
доктрина, която се следваше
по времето на социализма,
да изгради една доста стабилна нация, която накрая,
за жалост, изби в национализъм с т.нар. възродителен
процес. но все пак това се
прекъсна и хората започнаха да се спасяват поединично. тук се намеси и силното
влияние на местни корпоративни интереси.
искам да кажа нещо, което е важно и за тези избори.
Дали ще има или няма да
има правителство е въпрос,
който ще се постави малко по-нататък. но все пак
- интересът на ГерБ, които
държат големите общини, е
да прави всичко възможно
едни нови избори да се проведат преди местните, тъй
като това е немалък ресурс.
това е свързано и с фирмени интереси на местния,
на международния бизнес.
и с опита, който направи
“Продължаваме промяната”
да вкара един чужд корпоративен манталитет, който
среща силната съпротива
не само от страна на хора от
ГерБ, но и на други, които
не приемат хора, мотали се
в чужбина, да дойдат и да ни
дават акъл.
n Имат ли сили българите наистина да хванат

собственото си бъдеще в
ръце, гледайки резултатите?
- не мисля. и то по няколко причини. основната
е икономическата, свързана
с липса на сигурност в подългосрочен период. това
може да доведе и до съставяне на правителство, тъй
като в късия период, в който
трябва да работи един парламент и да се справи с тези
засипващи ни трудности,
може да се стигне до някакъв консенсус, дори до това
да има само бюджет. няма
да се изненадам, ако се състави кабинет, независимо
от резултатите, които поне
засега правят почти невъзможна такава прогноза.
Що се отнася до българския народ, той е силно
разделен и разхвърлян в
политически групи, на такива, които гледат само своя
личен интерес и спасението
в чужбина е може би найлесният вариант, или пък за
справяне с проекти за лично
добруване, които концентрират голяма част от хората в няколко големи града.
в това отношение България
е много особена страна, тъй
като разликата между столица и провинция, областни
центрове, по-малки градове,
да не говоря за селата, е огромна. като се почне от образование и здравеопазване
и се свърши с погребални
услуги.
n Новото разпределение на политическите
сили носи ли опасности за
възстановяване на стария
модел “ГЕРБ-ДПС”?
- ГерБ с някаква мълчалива подкрепа, не само
на ДПС, но и на други партии, биха могли да съставят правителство, не само
идеологически, но и с икономико-прагматични цели:
евро-атлантизъм, ето сега
има опасност и от война,
очевидно ще има много потежка икономическа криза...
Давайте сега да се спасяваме, да дръпнем малко назад,
да приеме някаква разумност и затова въобще няма
да се изненадам дори тези,
които декларират твърдо
неучастие, да се съберат по
някакъв начин.
n Каква коалиция се очертава за управление сега?
- натам отиват нещата.

Ще започнат да злоупотребяват с това. България се
намира в тежка криза - факт.
Геополитическата
ситуация е тежка и напрегната,
страната ни има тежки ангажименти в еС и нАто.
много възможно е именно
евро-атлантическите партии
да направят коалиция, да се
състави едно квазиекспертно правителство - с подкрепата, предполагам, на ГерБ,
ДПС, ДБ, която вече се е заигравала.
За БСП мисля, че поне
засега е изключено, макар
че ако си спомним времената на тройната коалиция, на
правителството на орешарски, няма да се учудя да се
отиде и натам. но не мисля,
че при сегашната ситуация
това би било допустимо от
ръководството на БСП.
но със сигурност ще има
хора от всички партии, които ще кажат: “Дайте да направим правителство, да се
спасим от кризата”.
и другата опасност, която тропа по нашите врати
- от едно силно военно вмешателство при решаването
на подобни проблеми. вече
имаме подобно между русия
и Украйна, такова тлее между косово и Сърбия, между
Гърция и турция.
n Как ще коментирате
резултатите на БСП?
- те повтарят горе-долу
онези на предишните избори. Предполагам, че в някои
областни центрове и райони
БСП няма да вкара дори водачите на своите листи, другаде ще има малко повече
гласове.
в самата БСП тлеят напрежения, особено в някои
местни организации. не
бива да забравяме, че традицията на БСП и на свързаните със социализма партии е малко особена - извън
националния интерес много
хора предпочитат да решават своя партиен интерес. и
тъкмо поради тази причина
ще се намерят достатъчно
основания да се търси решаване на партийни проблеми,
а не на национални. Сегашното ръководство на БСП се
опитва да блокира подобен
развой и да поставя надпартийни проблеми, особено
социални.
Със съкращения
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Докато самолетът пада...
Премиератана
новияспектакъл
съсСтефанияКолева
„Затегнетеколаните”
ена6октомври
вСофия
Премиерата на новия спектакъл със
Стефания колева “Затегнете коланите” ще бъде на 6 октомври в “Theatro
отсам канала” в София. Постановката
ще срещне публиката с една героиня,
която доста прилича на самата Стефания, и това не е случайно. Сюжетът се
развива паралелно на екран - в заснети
кинокадри ще видим реалната ситуация, а после, на живо на сцената, ще
попаднем в “главата” на героинята заедно с всичките й страхове и абсурдни
несбъднати желания.
когато се изправим лице в лице с
евентуалния край, идват и поредицата
от въпроси. ако не се бях качила на
този самолет? ако бях взела други решения за важните неща? ако бях живяла по друг начин?
Притисната от обстоятелствата, и
малко на бързи обороти, героинята се

ЗДРАВКОЗДРАВКОВ,
футболентреньор
Проф.ИВАНЛАЛОВ,
физик,бившректорнаСУ
“Св.КлиментОхридски”
ИВАЙЛОЗАХАРИЕВ,актьор
ЛЮБЕНПАШКУЛСКИ,художник
МИХАЕЛАМАЕВСКА,
бившкапитаннанационалнияансамбъл
похудожественагимнастика
ПЕТКАНАМАКАВЕЕВА,
легендарнабаскетболистка

Проф.рУМенГеЧеВ
СнимКаArtvent

опитва в оставащите й малко минути живот да навакса неизживяното, минавайки през темите, които всяка жена върти в
мислите си. Срещнах ли любовта? какво
щеше да стане, ако бях живяла по друго
време, ако познавах Елвис, ако той се бе
влюбил в мен? ами ако живеех на друго място... например в Холивуд? Струва
ли си да се пазят диети или този живот
трябва да се живее калорично? как изглежда раят за мъжете?
тези въпроси отприщват невъзмож-

ните възможни варианти на паралелните ни животи, за да стигнат до най-простичкия отговор накрая. и всичко това
с много самоирония, въображение и
обич към живота, хората, дори с любов
към грешките, които всички правим.
автори на спектакъла са Здрава
каменова и Светльо томов. режисьор
на видеото е иван москов. Художник
мултимедия е никола налбантов, а
композитор на музиката - Добромир
кисьов.

Фотографска инсталация на Лиляна Караджова
и Димитър Стоянович е подредена в СГХГ

“невидимите улици” фотографска инсталация на
лиляна караджова и Димитър Стоянович, е подредена в Софийската градска
художествена галерия до 23
октомври. тя представя въображаема културна топография на София като разрез
на духовните постижения в
града. Шест тематични улици са организирани според
призванията на бележити
личности от третата българска държава. техните
домове са откъснати от своя
топографски контекст, урбанистичен план и архитектурен стил и са заснети като
лични обиталища. някои от
тях имат особености, в които може да се открият знаци
за присъствия.
тази въображаема културна карта на София преминава по “улицата на
държавниците” (25 ключови личности), “улицата на
писателите”, “улицата на
поетите”, “улицата на ар-

натозиденсародени

Фрагменти от фотографската инсталация “Невидимите улици”
тистите”, “улицата на художниците” и “улицата на
музикантите” (всяка маркира 12 ключови личности).
улиците са “изградени” от
фронтално заснети фасади
на къщи върху чернобял
35 мм филм, а под тях тече
непрекъсната линия от детайли. По тези пътища се
движи текстът на Димитър
Стоянович, който хвърля мост към заглавието на
изложбата, вдъхновено от
“невидимите градове” на
итало калвино.
Фотографският лабиринт
в дъното на галерията показва въображаема градска среда, следваща субективния

човешки поглед по време
на една фланьорска разходка в София. къщите витаят
в града, създавайки много
невидими връзки, които не
съществуват във физическия свят. инсталацията е
изградена от панорами, отпечатани върху лек синтетичен плат. Средноформатен
черно-бял филм е зареден
в пинхол камера с ръчен
транспорт, което позволява
застъпване на кадрите, така
че знаковите къщи да бъдат
подредени една до друга,
свързвайки се във въображаема панорама с плавни
преходи.
връзката между граж-

данското съзнание и историческата памет е постоянно
обновяващ се жив обект на
субективното възприятие.
координатите, които са индикирани в топографските карти в първата част на
изложбата, са подменени с
асоциации, следващи персоналния облик на сградите.
така лабиринтът се превръща в отражение на личния
опит и емоционалната връзка на авторите с градската
следа на бележитите столични личности.
Проектът е осъществен
със съдействието на програма “култура” на Столичната община.

Детски спортен турнир в София
припомня игрите на 80-те
Спортният турнир “ала-бала-ница
- игрите на мама и тате” ще се проведе
в София. Събитието е част от инициативата “играем ЗаЕдно” на издателство
“Ентусиаст”. турнирът включва автентични ретроигри от 80-те години, сред
които са “народна топка”, “Скачане на
ластик” и “Пиян морков”.
вдъхновена от новия детски роман
“ала-бала-ница” с авторка Силвия валентино и художничка лада Янкова,
спортната инициатива има за цел да
обедини родители и деца, като ги насърчи да прекарат повече време заедно
в забавление на открито. Събитието ще

се проведе на 8 октомври от 10 до 14 ч. в
столичния парк “Борисова градина” около лятната сцена и паметника на Дико
илиев. всички желаещи да участват в
надпреварата трябва предварително да
се регистрират в официалния уебсайт
на събитието - www.igraemzaedno.bg,
където могат да се запознаят с програмата и регламента за участие в игрите.
освен класическите игри на открито,
“ала-бала-ница - игрите на мама и тате”
ще включва специален кът за рисуване,
където малките творци ще могат да разгърнат въображението си с помощта на
художничката лада Янкова.

Редакцията на ДУМА
поднася своите искрени
поздравления и благопожелания на проф. Румен
Гечев. Със своите проницателни анализи проф.
Гечевобогатявасъдържаниетонавестникаипознаниятаначитателите
заслучващотосезадвидимитесъбития.
Пожелавамеотвсесърцездравеикъсмет
напроф.РуменГечев!
таскоерМенкоВ
Редакцията на
ДУМАподнасясвоите
почитанияичистосърдечни поздравления
на председателя на
енергийния съвет на
БСП.Каторедовенавторнавестника,Таско
Ерменковдопринасязаразкриваненасложнитевзаимовръзкивенергетикатаиикономиката,
особеноценениотнашитечитатели.
Честитпразник!
накратко

„Златното око”
за 11-и път в Попово
Единайсетото издание на фестивала за операторско майсторство “Златното око” ще се проведе
в Попово от 5 до 8 октомври. Във
форума ще бъдат представени продукции от съвременното национално и международно киноизкуство,
съобщи БНР. Организатор е община
Попово. Реализира се с подкрепата
на Съюза на българските филмови
дейци, Министерството на културата, Националния филмов център.
Селекционната комисия е допуснала
за участие 17 игрални, 10 документални и 7 студентски филма. Съпътстващата програма включва
дискусии по важни за операторската гилдия теми, като оптимално
използване на бюджет и реклама на
продукцията, презентации на техника и работа с нея, фотоизложби и
др. Председател на журито, което
ще оценява лентите в състезателната програма, е операторът Емил
Топузов. Фестивалът е в памет на
родения в Попово именит оператор
Димо Коларов.

вторник
4 октомври
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губивреме

отговоринакръстословицата
отброй191

Две тъщи си
говорят:
- Моят
зет е много
икономичен - с
една салата пие
четири ракии.

воДоравно: Вектор. Вот. Слав. Атаки.
Тапири. Тип. Аванс. Синан. Ком. Аргон. Скоч.
Катар. Тенар /Луи/. Оне /Жорж/. Тонев /Димо/.
Роман.Ин.Капитан.Ремиз.Тиран.Казино.Тил.
Калем.Намиб.Лум.“Нимиц”.Миле/Карл/.Аскет.
Мекик. Нил. Касис. Ястие. Си. Кастрон. Талса.
Аомин.Тенеси.Суе.Лакот/Пиер/.Рати.Ски.Тобол.Фонд.Стока.Нерез.Суи.Итака.Лабок.Зе.
Уникати.Криолит.“Японскисилуети”.
отвЕсно: “Великата рилска пустиня”. Потоп.Лукас/Джордж/.Екотип.Ята.Манит.Места.
Икако.“Ота”.Ретик/Георг/.Тирол.Акан.Крава.
Варан.“СОМАТ”.АТС.Карт.Налим.“Никон”.Ик.
“Цвингер”.Немея.Нобел/Алфред/.Сонор.Микст.
Торакс.“ТТТ”.Намек.Цитат.ЛеБри/Тео/.Ас.Раман/Чандрасекхара/.Килер.Зоил.Яспис.Низам.
Еснаф. Коу /Себастиан/. “Линко”. Зимин /Александър/.Аетос.Ле/Иван/.Фараони.Нилис/Люк/.
Синузит.ВинченцоБелини.Диети.
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справочник
днес

сряда

четвъртък

2022

петък

хороскоп
овен

веЗнИ

Мечтата ви за интересно пътуване може да се
сбъдне, стига да я превърнете в приоритет.

Осигурете си малко спокойствие днес. Не оставяйте стресът да командва положението.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

телец

скорпИон

Използвайте хубавото
време за дълго отлагани
ремонти вкъщи. Очаквайте изненадваща помощ.

Бъдете с позитивна нагласа и не търсете реванш от хората, които
мислят различно.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

09.55“живейздравословно!”

БлИЗнацИ

стрелец

10.45информационенканал

12.15информационенканал

Трудности ще ви създават напрежение днес. Не
се отчайвате, ще намерите изход от ситуацията.

Наслаждавайте се на хубавото време. Професионалните задачи не са за
пренебрегване.

15.00новини/съссубтитри/

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

15.15информационенканал

рак

коЗИрог

Подобрете организацията на работата си. Отличното образование ще
ви помогне за това.

Денят се очертава да
бъде спокоен. Отпадат
неясноти около ситуации,
в които сте бил замесен.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

лъв

водолей

Имате реален поглед върху събития, от което оптимизмът ви не расте. Не
оставайте безучастен.

Ще се справите успешно
с текущите задължения
в семейството. Не пренебрегвайте и почивката.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

дева

рИБИ

Предстои да вземете решение, за което ви е нужно време. Нова оферта ще
привлече вниманието ви.

Имате усет как да защитавате интересите си.
Затова ще общувате с хо
ра, които имат позиции.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

слабдъжд

променливо

променливо

променливо

максимални

максимални

максимални

максимални

17

o

18

o

C

05.55 денят започва - сутрешен
блок с Христина Христова
исимеониванов
09.00 посветаиунас
09.05 денят започва - сутрешен
блок с Христина Христова
исимеониванов
09.20 100%будни
11.00 Култура.бГ
12.00 посветаиунас
12.25 новининатурскиезик
12.35 малкиистории/п/
13.00 последният печели - забавносемейнокуизшоу/п/
14.00 Телепазаренпрозорец
14.15 “пакостникът Чорапчо” -
анимационенфилм
14.30 “вечнитетайни”-анимационенфилм
15.00 “анн с двойно “н” 2” - тв
филм/10,последенепизод/
15.45 Телепазаренпрозорец
16.00 бързо,лесно,вкусно
16.30 светътиние
17.00 българияв60минутисмарианавекилска
18.00 посветаиунас
18.30 ощеотденя-коментарно
предаване
19.00 последният печели - забавносемейнокуизшоу
20.00 посветаиунас
20.45 спортниновини
21.00 референдум с добрина
Чешмеджиева
22.00 “братството”- 14-сериен
твфилм
23.00 посветаиунас
23.30 Кметнагодината2022
- церемония по награждаването
00.30 светътиние/п/
01.00 100%будни /п/
02.35 Култура.бГ /п/
03.30 олтаритенабългария
03.40 “анн с двойно “н” 2” - тв
филм/10,посл.епизод/п/
04.25 посветаиунас/пот20.00
ч./
05.10 ощеотденя-коментарно
предаване/п/
05.40 Телепазаренпрозорец

C

00.15„нашиятследобедсбсТв“
/п/
01.25„обществоикултура“/п/
02.20„Заисториятасвободно“/п/
03.15„студиоикономика“/п/
04.10„думатаеваша“/п/
05.10документаленфилм
05.40„нашиятследобедсбсТв“
/п/
06.50музикаленантракт
07.30документаленфилм
08.00„Контра“/п/
09.00„студиоикономика“/п/
10.00Твпазар
10.15„актуалноотденя“/п/
11.00Твпазар
11.15музикаленантракт
11.40„Хубаваси,татковино“
12.10Твпазар
12.30новини
12.45„Заисториятасвободно“/п/
13.45Твпазар
14.00„нашиятследобедсбсТв“
15.30новини
16.00документаленфилм
16.30 „думата е ваша“ - открита
линия
17.30Твпазар
18.00 „левите идеи“ със стоил
рошкев
18.10Твпазар
18.30новини-централнаемисия
19.15„актуалноотденя“
20.00„Заисториятасвободно“
21.00„обществоикултура“/п/
22.00 новини -  централна емисия/п/
22.30„актуалноотденя“/п/
23.05„левитеидеи“/п/
23.15„студиоикономика“/п/

19

o

C

06.00“Тазисутрин”-информационно предаване с водещ
ЗлатимирЙочев
09.30“предиобед”-токшоусводещидесиславастоянова
иалександърКадиев
12.00 bTV новините - обедна
емисия
12.40“Комицитеиприятели”/п./-
комедийношоу
13.20 “стани богат” /п./ - куиз
шоу
14.20 “Шоуто на николаос Цитиридис”/п./
15.00“огледаленсвят”-сериал
16.00 премиера: “обещание” -
сериал,с.4
17.00bTVновините
17.30 “лице в лице” - публицистично предаване с водещаЦветанкаризова
18.00 “стани богат” - куиз шоу с
водещмихаилбилалов
19.00 bTV новините - централна
емисия
20.00 премиера: “опасно изкушение”-сериал,с.4еп.30
21.00 “Фермата: мостът на времето”-риалити,с.8
22.30 “Шоуто на николаос Цитиридис”-вечернотокшоу
23.00bTVновините-къснаемисия
23.30 “Записът” - сериал, eп.8
(последен)
00.30“домашенарест”-сериал,
с.3еп.23
00.50“Катонакино”-предаване
закино
01.00“революцияZ:секс,лъжии
музика”-сериал,с.2еп.3
02.00bTVновините/п./
02.30“предиобед”/п./-токшоу
04.35 “опасни улици” - сериал,
с.15еп.7
05.30“лицевлице”/п./

20

o

C

05.35Телеканал“доброутро”
09.00новини/съссубтитри/
09.20“антиФейк”

12.00новини/съссубтитри/

18.00 вечерни новини /със субтитри/
18.20информационенканал
21.00 “време” - информационна
програма
21.45“Катедралата”-еп.6
22.45“Голяматаигра”-твшоу
23.45информационенканал
01.15“мъжко/женско”
02.05“вдействителност”-твшоу
02.55“некаговорят”-токшоу
04.00 “време” - информационна
програма
04.45“Катедралата”-еп.6

православенкалендар

Църкватапочитана4октомврисв.свщмчкЙеротей,еп.атински.св.мчцавиринея.преп.павелпрепрости
св. свещеномъченик Йеротей бил обърнат към христа от
св.апостолпавел
св. Йеротей бил приятел на
св. дионисий ареопагит. и той
катонего,макармалкопо-късно,
бил обърнат към Христа от св.

апостолпавел.
ЙеротейсъщоходилвЙерусалимсдругитеапостолизаУспението на пресвета богородица. Той
билединоттия,коитоангелогласно пеели духовни песни, когато
апостолитесблагоговениеносели
пречистототялонасветатабожия
майка от дома на св. Йоан богословдонейниягробвГетсимания.
след дионисий той бил епископнаатинаикатонегосв.свещеномъченик Йеротей умрял мъченически.
св. преподобни павел
препрости станал последователнасв.антоний
Този павел бил земеделец в
едносело.Тойбилнеукчовек,апо
душабилпростинезлобив.павел
встъпилвбраксжена,коятобила
красиваполице,носразвратена
душа и с лошо поведение. дълго
времетятайноотмъжасиводела
прелюбодеен живот. веднъж, когато се върнал от работа в дома

си,павелзаварилженасисдруг
мъж.Тойсамосеусмихналиказалнапрелюбодееца:
- добре, добре! аз съвсем не
обръщам внимание на това. призовавам като свидетел иисуса
Христа, че не желая повече да
живеяснея.ето-тияобладаваш,
затовахраниидецата.аазщеси
тръгнаищестанамонах.
иначасапавелоставилвсич-

ко и излязъл от дома си. Той на
никогонищонеказалиникакне
укорил порочната си жена, но
мълчешком тръгнал към пустинята. Там дошъл при преподобния
антоний велики, почукал на вратата на неговата килия и открил
своетожелание.
светиантонийнесесъгласил
да го приеме, понеже тогава павелбилна60години,носветията
останалпредкилиятамуцелитри
дни и нощи, без да помръдне, и
заявил,ченещеситръгне,докатонегоприеме.светиантонийго
приелимупоставилмноготежки
трудове, мислейки, че павел ще
се откаже. но той изпълнявал
всичките си трудове, без да роптаеивпълнопослушание.
накраясветиантонийсеубедил, че павел е годен да води
пустиннически живот и му наредилдаживеевуединение,катому
направилкилиянаразстояниечетирихвърлеянакамъкотсвоята.
итакаблажениятпавелзаживял
близодосветиантоний,трудейки

седенинощвмонашескитеподвизи.Затоватойполучилотбога
властнаднечиститедухове,зада
ги прогонва и да изцелява различнинедъзи.преподобниятпреживялвтазисвоясвятапростота
многогодини,извършилмногочудесаисеприбралприГоспода.
празнувамеипаметтанасв.
мъченицадомнинаидъщерите
йвиринеяипроскудия
Те били хванати от идолопоклонниците в едеса и ги водели
към Йерапол. по пътя стигнали
до една река и когато войниците
седнали да се хранят, майката и
дъщерите решили, че по-добре е
зарадилюбовтакъмХристадапотънатврекатаидасеявятчисти
предГоспода,отколкотодабъдат
живи в ръцете на нечестивите.
помолилисенабогаинанеговатасветаволяпредалисебеси,а
след това се хвърлили в речните
водиитаказавършилисвояземен
живот.

вторник
4 октомври
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Български екипаж победи в Балканското офроуд рали
Дончо Цанев и Зорница тодорова победиха в “кралския” клас
на международния офроуд маратон Балкан
рали, който тази година
се проведе в румъния. в
шестдневната надпревара на юбилейното десето състезание участваха
4 български екипажа, а
пилотът Дончо Цанев с
навигатор Зорница тодорова грабна победата в
класа на високопроходимите автомобили.
на стартовата арка в
град сигишоара застанаха 111 високопроходими
машини от всички класове - мотоциклети, ATVчетириколки,
SSV-бъ-

гита и автомобили. при
автомобилите България
беше представена още от
тандемите Атанас васев
- павел радев и Георги
вуков - Георги Шейнов
с нисан. при бъгитата
участие взеха константин Чолаков и ивайло
Жеков, които вече имат
титла от Балкан офроуд с
автомобил през 2018 г.
Екстремните терени
на трансилвания се оказаха не толкова трудни
за покоряване и въпреки
че автомобилът на Цанев
и тодорова беше със задно задвижване, а не с 4х4
система, те спечелиха 3
от 5-те етапа по трасето с
дължина от 1400 км, над

1000 от които - срещу
хронометъра. Българите
завършиха с аванс от над
18 минути пред полския
тандем Ярослав Андреевски - мацей радомски (с
тойота), а трети останаха
германците Йорг Грюнбек и томас Дасингер с
мерцедес - победители
от първото издание през
2011 г.
Досега Цанев имаше
две втори и едно трето
място в състезанието, а
тодорова е двукратен
шампион от ралито в
класа на бъгитата, където бе ко-пилот на Цанко
Цанков. България записа
6-а победа при автомобилите.

БФС пожали Левски

глЕдаЙтЕ

АпелативнатакомисиязатворисамоСекторА
на„Герена”замачасБотевПд
Марин МИлАШКИ

Апелативната комисия
към БФс редуцира наказанието на Левски за ексцесиите на националния стадион
“васил Левски” в дербито с
ЦскА. първоначално “сините” бяха санкционирани
с 4000 лева и лишаване от
домакинство за един мач.
от клуба обаче обжалваха
наказанието и призоваха
привържениците си да посетят следващия домакински
двубой с Ботев пд.
в крайна сметка Апелативната комисия измени
наложеното от Дисциплинарната комисия наказание
и вместо целия стадион, ще
бъде затворен само сектор
А, като това не включва
вип зоните и ложите.
“официален документ,
доказващ степен на частично засягане или нараняване
на служебно лице, не е бил
показан пред Апелативната
комисия (Ак). Дисциплинарната комисия (Дк) по

СнимкиСПортАл

Председателят на Апелативната комисия
на бФС Валери Апостолов обяснява мотивите
за намаляване санкцията на левски
същество към момента на показания. при установягледането е взела правил- ването на незначителни нано решение при наличните ранявания, които не могат и
доказателства. ние иска- да бъдат доказани. Лекарят,
хме допълнителни доказа- който е бил на срещата, е
телства и всякакви други предложил преглед на фиОснователСтефанпродев

зиотерапевта (на ЦскА), но
той е бил отказан. отказал е
всякакъв преглед. Дк и Ак
работят на принципа на съдилищата. последствията
трябва да бъдат установени
нагледно. когато няма как
да ги докажете, става “дума
срещу дума”.
За хвърлените предмети и бомбите има санкции.
Ак потвърди в голяма част
решенията на Дк. Доказателствата трябва да бъдат
безспорни. как може нито
едно видео да не докаже наранявания. на снимката не
може да се познае какво има
на този крак. Да, има хвърлен предмет и пиротехнически средства, за които има
санкции. Физиотерапевтът
каза, че това не е нормално
и не трябва да има такива
прояви. Ако прочетем доклада за инциденти, ще видите, че на няколко места е
казано, че са хвърлени множество предмети от сектор
А. именно заради това Ак
затваря сектор А”, аргументира се председателят на Ак
валери Апостолов.
Издава„думапрес”Еоод
УправителрадостинаБлагоева
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Футбол
Шампионска лига
По Макс сПорт 1
22.00 Айнтрахт Фр - тотнъм
По Макс сПорт 2
22.00 Аякс - Наполи
По Макс сПорт 3
19.45 байерн М - Виктория Пилзен
22.00 Интер - барселона
По Макс сПорт 4
19.45 Марсилия - Спортинг
22.00 ливърпул - Рейнджърс
По ДиеМа сПорт
16.00 Струмска слава - Миньор

ЦСКА 1948 удари
Локо в Пловдив

Ивайло Чочев вкара два гола
на локо в Пловдив
ЦскА 1948 удари амбициите на
Локо пд и го надигра с 3:1 на “Лаута” в
мач от 12-ия кръг на efbet Лига. ивайло
Чочев (52) откри с ювелирен гол. той
овладя на гърди топката между двама
защитници пред вратарското поле и с
левия крак простреля от упор Динко
Хоркаш. Бирсент карагарен навлезе
отляво и центрира на далечната греда
и там измъкналият се преслав Боруков
(58) прати топката в мрежата на Даниел
наумов. после Чочев отправи брилянтен пас на задната греда към Джонатан
перейра (67), който засече с шпагат
топката във вратата. Бразилецът върна
жеста и подаде на Чочев (84) за втория
му гол и крайното 3:1.
с успеха ЦскА 1948 излезе начело
с 26 т., пред Лудогорец - 23 т. (2 мача
по-малко), Локо пд (-1) и ЦскА (-2) - с
по 22 т.
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третата ракета на страната Адриан Андреев записа
ново рекордно класиране. той
достигна до полуфиналите
на “Чалънджър”-а в орлеан,
Франция, и се изкачи с 36 места до рекордната за него 211-а
позиция в света с 246 т.
националът
Александър
Лазаров също бележи рекорден
прогрес. той победи чеха иржи
Лехечка в I кръг на турнира
“София оупън” със 7:5, 6:3 и със
159 т. вече е 311-и в подреждането, като скочи с 23 места.
Първата ни ракета Григор
Димитров, който отпадна във
II кръг в “Арена Армеец”,
отстъпи с едно място и вече е
24-ти с 1640 т.

Двукратният шампион в
София Яник Синер (ит), който отпадна на полуфинала и
не успя да защити титлата си,
изпадна от топ 10, изместен от
Хуберт Хуркач (Пол).
Шампион в София стана 26годишният швейцарец маркАндреа Хюслер, който победи
в драматичен финал с 6:4, 7:6
(8) първата ракета на Дания
Холгер руне и се изстреля с
31 места и вече е на рекордната за него 64-та позиция със
784 т. наследникът на великия
роджър Федерер като първа
ракета на Швейцария призна,
че никога няма да забрави София, където игра първи АтП
финал и спечели първа титла.

Служебният министър на младежта и спорта Весела Лечева награди шампиона
на “София оупън” Марк-Андреа Хюслер пред легендата Магдалена Малеева

Рекорди на Андреев,
Лазаров, Томова и Топалова
Шампионътот„Софияоупън”марк-андреаХюслерсъщосвърховокласиране
втората ни ракета Димитър
кузманов се свлече с 14 места
и е 172-ри с 319 т.
карлос Алкарас (исп) остава на върха с 6740 т., а с 5810
т. рафаел надал (исп) измести
от второто място каспер рууд
(нор), който има 5645 т.

той обаче разкри, че няма да
защитава титлата си догодина,
защото турнирът е преместен
през януари, когато са и мачовете от Световната група за
купа “Дейвис”, неофициалното световно първенство по тенис за мъжки отбори.

19-годишният руне се изкачи с 5 позиции до №26 с
1461 т.
Първата ракета на България
при жените виктория томова
също записа рекордно класиране в ранглиста на Женската
тенис асоциация (УтА). ми-

налата седмица тя отпадна на
старта на турнира на червени
кортове от сериите УтА 250 в
Парма, италия, но се изкачи с
две места до рекордния за нея
№91 в света с 679 т.
младата Гергана топалова
също прогресира с две места

до върховата в кариерата й досега 332-ра позиция със 177 т.
на върха остава шампионката от откритото първенство
на САЩ ига Швьонтек (Пол)
с 10 180 т., следвана от финалистката в ню Йорк онс Джабер (тун) с 5090 т.

Викторио Илиев на Български победи на
еврофинал по бокс старта на сезона в Италия
капитанът на италианския
волейболен тренто матей казийски бе най-резултатен при
победата на тима му над Сиена
с 3:1 у дома в първия кръг на
Суперлигата на италия. Българинът се отчете с 26 т., като
19 от тях бяха от атака, направи 5 аса от сервис и добави 2
блока.
верона на българския треньор радостин Стойчев и волейболиста Алекс Грозданов
се наложи над Пиаченца с 3:2
като гост. Грозданов помогна

на тима си с 6 т. (5 от атака и
1 блок).
Падуа с Аспарух Аспарухов в редиците си победи модена с 3:2 като домакин. националът се отличи с 10 т. - 8 от
атака и 2 на блок.
Дебютантът Александър
николов записа 3 т. за победата на италианския шампион
Лубе Чивитанова при победата над таранто с 3:0. Синът на
владо николов направи 2 аса
и 1 блок в първите два гейма, в
които се появи на терена.

СнимкаБта

Матей Казийски атакува през двойна блокада
за победата на Тренто над Сиена с 3:1 гейма

Везенков и Олимпиакос взеха и Суперкупата на Гърция
викторио илиев ще спори за титлата на
Европейското първенство по бокс за юноши
и девойки в монтесилвано, италия. в полуфинална битка в категория до 57 кг той сломи
съпротивата на англичанина Люк камерън и
съдиите на ринга му дадоха победата с 4:1
гласа. За златния медал българинът ще боксира срещу азера махамадали Гасимзаде.
останалите трима наши боксьори загубиха полуфиналните си боеве и спечелиха бронзови медали
Силян Попов (46 кг) отстъпи на вахаршак
кеян (Армения). Ангел Димитров (48) бе победен от Антонио марсала ((ит).
При девойките Алейна мехмед (80 кг) загуби от Зелиха Йоздемир (турция).

СнимкаСпортал\

Александър Везенков (на втория ред в средата) и съотборниците
му от Олимпиакос се радват на Суперкупата на Гърция

най-добрият български баскетболист
Александър везенков бе с основен принос
за спечелената от олимпиакос Суперкупа
на Гърция. тимът от Пирея победи големия си съперник Панатинайкос с 67:52
(18:15, 19:19, 19:9, 11:9) във финала на
надпреварата в родос и добави трофея към
шампионската титла и купата на страната.
везенков завърши с дабъл-дабъл (12 т. и
11 борби), като направи и 2 асистенции за
29 минути на терена.
мустафа Фал също отбеляза 12 т., 5
борби и 5 асистенции за успеха на “червените”. За Панатинайкос с 12 т., 3 борби и 4
асистенции се отчете Парис Лий.
ключова за победата на олимпиакос бе
третата четвърт, в която баскетболистите,
водени от старши треньора Йоргос Барцокас, завършиха с 19:9 и поведоха с 56:43.
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