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Кой води листите на БСП
Националният съвет на партията утвърди първите кандидати за народни представители. Вече са ясни и местата за коалиционни партньори и гражданска квота.

Стр. 9

Стр. 3

Европа праща помощ
за заседналия кораб

Велиана ХРИСТОВА

Прокурори започват разпити на екипажа на „Вера Су”

П

Европейската агенция по
морска безопасност праща
три баржи в помощ на страната ни заради заседналия
край Камен бряг кораб “Вера
Су”. Трите плавателни съда
ще пристигнат до 2-3 дни, за
да поемат товара на кораба.

ълно изумление предизвика
съставът на комитета, издигащ проф.
Анастас Герджиков за президент
(стр.3). Ректорът на СУ щял да издигне нов национален идеал и истински да обедини цялата нация
около него. Прекрасна позиция, бих
казала. Да... ама не. Ден след прекрасните му слова бе огласен инициативният комитет и хлъц! - пълен
е с добре познати имена на бесни
антикомунисти и русофоби като
проф. Вили Лилков, Евгений Михайлов или Харалан Александров, който и турското робство не признава.
Вътре, разбира се, са и бившият министър Красимир Вълчев и дейкинята Лиляна Друмева - двама отговорни за махането на историята от
учебните програми по история и
превръщането на учебниците в
наръчници по антикомунизъм и
русофобия. Има в състава и чисти
гербаджии като председателя на
комитета и досегашен депутат от
ГЕРБ Радомир Чолаков, има дейци
от слугинажа на ГЕРБ; има и такива, дето всекиму ще пристанат, само
кяр да имат. И един, дето се титулова професор, без да е такъв. Има
и ректори, главно на вузове извън
столицата. Списъка всеки може да
го види и да разпознае лицата. Какво обединение на нацията?!
Самият Герджиков - да му се чуди
човек, веднага рече, че търси десни
избиратели! Е, как ще обединиш
нацията, щом веднага я разделяш на
десни и други?!

Намерението е част от него
да бъде прехвърлена с помощта на кранове, а друга - изсмукана.
Прокурори започнаха да
разпитват част от екипажа,
като хората ще дават показания по започналото на 21

септември разследване. Екипажът обаче все още няма да
напусне кораба окончателно.
За вчерашния ден бяха предвидени нов водолазен оглед
на кораба и източване на част
от горивото.
След като ден по-рано

транспортният
министър
Христо Алексиев обяви, че
корабът потъва, тъй като
трюмът му се пълни с вода, и
ситуацията е критична, вчера той потвърди, че плавателният съд е стабилизиран.
Стр. 4
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EUR:
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Световният ден на ходенето бе отбелязан с щафета, която тръгна от стадиона в село Лозен.
Проявата е част от Националната програма за физическа активност и развитие на българското общество
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Европа праща помощ
за заседналия кораб
Прокурори започват разпити на екипажа на „Вера Су”
България ще получи помощ от Европейската агенция по морска безопасност заради заседналия край Камен
бряг кораб “Вера Су”. Тя ще осигури
три баржи, които ще пристигнат до 23 дни, и на тях ще бъде прехвърлен
товарът. В горната си част той все още
е сух и ще бъде прехвърлен с помощта
на кранове. За мократа част ще се
разработи механизъм за изсмукването
и прехвърлянето й.
Прокурори започнаха да разпитват
част от екипажа на кораба. Те дават
показания като част от разследването,

което е започнало още на 21 септември. Това бе една от трите задачи, които си поставиха институциите за вчерашния ден заедно с нов водолазен оглед на кораба и източване на част от
горивото, за да не се допусне разлив.
Транспортният министър Христо
Алексиев и директорът на “Аварийноспасителна дейност” в “Морска администрация” Румен Николов отчетоха
напредъка на операцията около кораба. За тях най-важното е товарът да
бъде безопасно изваден. Отново бе
наблегнато, че той не е опасен, но не

БСП в София се обяви
срещу уволнението
на зам.-областен управител
С остра позиция срещу
уволненията на зам.-областния управител на София Цветелин Софрониев и служители в администрацията, които
са членове на БСП, излязоха в
събота столичните социалисти. Декларацията до министър-председателя Стефан
Янев бе приета от елегатите
на XIV-та конференция на
БСП в София. В нея се припомня, че Софрониев е с над
20 години стаж във всички
нива на местната и държавна
администрация, с юридическа
правоспособност и дела на
всички нива на правораздавателната система. Затова социалистите нямат съмнение в
неговите професионални, делови и морални качества, които е доказвал многократно в
годините. Затова според БСП

освобождаването му на 28
септември е станало без никакви мотиви.
“Няма да толерираме подобно отношение към доказани професионалисти, които в
нито един момент от професионалната си кариера не са
потъпкали или пристъпили
закона и почтеността, и апелираме министър-председателят да преразгледа решението
си. В противен случай ще смятаме, че служебното правителство на думи декларира, че е
водено от професионализма и
почтеността, но на практика
се оказва невярно”, се казва в
декларацията, подписана от
116 делегати.
Софрониев бе назначен на
поста в края на май, като допреди това бе зам.-кмет на
столичния район “Изгрев”.

трябва да се предприема технология,
която би довела до замърсяване на водите на Черно море. При източването
на горивото ще бъдат запазени количества за поддържане на живота на агрегатите, а подводният оглед трябва
да покаже дали ще се направи опит да
се запуши пробойната.
Плавателният съд е стабилизиран и
е в хоризонтално положение, а ведомствата получават съдействие от екипажа, който е помогнал при източване на
събралата се вода. Ден по-рано транспортният министър съобщи, че корабът

потъва, тъй като трюмът му се пълни с
вода и ситуацията е критична.
Министър Алексиев посочи, че
държавата ще води дела и всяко действие сега ще бъде ясно документирано,
за да може държавата след това да си
защити интереса.
По разпореждане на екминистъра
Асен Личев е осигурено учестено вземане - през един час, на водни проби в
района на авариралия кораб. Стойностите за амониев азот показват стабилна
тенденция на задържане до обичайните
за крайбрежните води в района.

15 сигнала за фалшиви сертификати
за ваксинация в прокуратурата
Прокуратурата проверява
издаването на фалшиви КОВИД-сертификати за ваксинация. Сигналите, които държавното обвинение е получило
досега, са 15. Те са от 7 области, като най-много са в столицата. Образувани са 14 прокурорски преписки и едно

досъдебно производство. От
прокуратурата се заканиха да
бъдат безкомпромисни в
търсенето на наказателна отговорност от извършителите,
но поискаха и здравните власти да засилят контрола.
Положителните тестове
през предходното денонощие

доближиха 11 на сто. 1228
бяха новите случаи на коронавирус, като 85 процента от
тях не са ваксинирани. 26
души са починали. В болниците остават над 5200 души, а
465 са в интензивни отделения. Едва 2283 са поставените дози ваксини.

На 26 свлачища са монтирани
уреди за следене
На територията на близо 7 хил. дка свлачища в страната са изградени над 500 съоръжения, които са част от съществуващи и нови
измервателни системи за проследяване състоянието им. Това съобщава строителното министерство, по чийто проект е наблюдението.
Проектът обхваща 26 свлачища в различни райони на страната и е на стойност малко над 2,5
млн. лв., повечето от които са европейско финансиране.

Изградените измервателни системи ще дават
актуална информация за скоростта на движение
на свлачищата и ще послужат за извършване на
анализи за механизма на развитие и обхвата на
протичащите геодинамични процеси. Ще се
събират данни, необходими на компетентните
органи за ранно предупреждение и превантивни действия за недопускане на бедствени и аварийни ситуации, застрашаващи живота и здравето на хората, посочват от министерството.

Стара Загора протестира заради тежък пътен инцидент
Стотици жители на Стара Загора
излязоха на два протеста в събота и в
неделя заради тежкия инцидент, при който дрифтиращ шофьор блъсна три момичета на тротоар в града в петък вечерта.
Протестът бе организиран в интернет в групата “Искаме безопасни улици
за децата си”. Основният мотив на инициаторите на протеста е фактът, че са
подавани множество сигнали до отговорните органи за безконтролното шофиране или “дрифтене” в тази част на града,
но те не са взети под внимание. Хората
скандираха “Безопасни улици за децата
ни” и настояха за среща с разследващите
органи, за да поискат безпристрастно
разследване и справедлива присъда. Има
подписка до кмета, областния управител
и директора на полицията в Стара Загора. Една от пострадалите е с ампутиран
крак и опасност за живота, другата е със
счупени вратни прешлени, а третата - с
наранявания по главата.
Няма данни шофьорът да е бил пиян
или дрогиран. Момчето е син на местен
бизнесмен, получил е книжка преди около четири месеца и за това време е успял
да натрупа две провинения.

СНИМКА БГНЕС

Протестиращите се опитаха да нахлуят в прокуратурата с искане да разберат
защо шофьорът, който е ученик, е бил задържан едва в неделя
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БСП влиза в изборите
с утвърдени имена
Националният съвет на партията одобри водачите на листи и
разпредели местата за коалиционни партньори и гражданска квота
“БСП за България” влиза в предстоящите парламентарни избори с познатите
вече водачи на листи. Изпълнителното
бюро предложи на членовете на Националния съвет същите имена като на предходните избори с малки промени.
Списъкът с водачи и местата за коалиционните партньори вече официално е одобрен неприсъствено от пленума. Този път
освен Корнелия Нинова и заместникът й
Кристиан Вигенин ще води в два избирателни района. Нинова остава във Варна
и столичния 25 МИР, а Вигенин освен
Ямбол поема Пловдив, където на последните избори водач бе проф. Иво Христов, който сега се е отказал да е кандидат
за народен представител.
Рокада има в Добрич. На последния
вот на първо място там бе столичанинът
Димитър Данчев, сега обаче ИБ се е
върнало към варианта от април, когато
листата водеше председателката на местния Обс на БСП Мая Димитрова. Тв водещият Велизар Енчев този път няма да
води листа никъде, в Кърджали първи е
местният председател Милко Багдасаров.

От списъка отпада най-младата досега водачка Петя Михалевска. На последния вот
тя влезе в НС от Смолян, сега за място в
парламента ще се бори Емил Хумчев. Коалиционният партньор Георги Кадиев
този път няма да води в Стара Загора,
която е поверена на Георги Гьоков от
БСП. Позицията си начело в Хасково
запазва представителят на АБВ Владимир Маринов. Манол Генов пък е заместен като водач в Пловдив област от Веска Ненчева, която вече няколко пъти
влиза в парламента благодарение на преференциален вот. Единствената друга
промяна е тройна рокада - Вяра Емилова
оставя Силистра на Атанас Костадинов,
който пък преотстъпва Монтана на Ирена Анастасова. Така водаческото място в
Ловеч отива при Емилова.
Коалиционните партньори и гражданските квоти получават вторите позиции
в няколко области - Видин, Кърджали,
Кюстендил и 25 МИР. За тях е отредено
трето място в Добрич, Перник, Плевен,
Разград, Шумен и 23 МИР.
До вторник областните съвети на

БСП трябва да подредят листите си,
които след това да бъдат утвърдени от
НС. Бургазлии вече се разписаха с 19
имена - втори е зам.-директорът на
ППМГ “Акад. Никола Обрешков” Станимир Баев, следван от бившия депутат Тодор Байчев.
В Пловдив избраха и.д. председателката си Димитринка Вакрилова за постоянно на поста. Местните социалисти отново решиха да не подреждат листа и да
оставят това на НС. От 59 номинирани
13 се съгласиха техните кандидатури да
бъдат изпратени на “Позитано” 20.
БСП в София също е готова с кандидатите в трите района. В 23 МИР след
водача са наредени Благовест Кирилов,
който бе депутат в 46 НС, Теодора Овчарова-Драганова и Александър Иванов
Кобаков. В 24 МИР първите 3 предложения след Георги Свиленски са на д-р Петранка Кънева- Троянова, Димитър Главинов и Николай Маринов. Във водения
от Нинова 25 МИР първите три номинации са на Станислав Младенов, Цветина
Маджарова и Александър Симеонов.

¡Î‡„ÓÂ‚„‡‰ - œÓÙ. √ÂÓ„Ë ÃËı‡ÈÎÓ‚
¡Û„‡Ò - œÂÚ˙ ˙ÌÂ‚
¬‡Ì‡ - ÓÌÂÎËˇ ÕËÌÓ‚‡
¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó - ﬂ‚Ó ¡ÓÊ‡ÌÍÓ‚
¬Ë‰ËÌ - ‘ËÎËÔ œÓÔÓ‚
¬‡ˆ‡ - ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —ËÏÓ‚
√‡·Ó‚Ó - ÛÏ ƒÓÌ˜Â‚
ƒÓ·Ë˜ - Ã‡ˇ ƒËÏËÚÓ‚‡
˙‰Ê‡ÎË - ÃËÎÍÓ ¡‡„‰‡Ò‡Ó‚
˛ÒÚÂÌ‰ËÎ - ¡ÓÈÍÓ ÎÂ˜ÍÓ‚
ÀÓ‚Â˜ - ¬ˇ‡ …Ó‰‡ÌÓ‚‡
ÃÓÌÚ‡Ì‡ - »ÂÌ‡ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒÓ‚‡
œ‡Á‡‰ÊËÍ - ƒ‡„ÓÏË —ÚÓÈÌÂ‚
œÂÌËÍ - —ÚÓˇÌ ÃË˜Â‚
œÎÂ‚ÂÌ - ÔÓÙ. –ÛÏÂÌ √Â˜Â‚
œÎÓ‚‰Ë‚ - ËÒÚË‡Ì ¬Ë„ÂÌËÌ
œÎÓ‚‰Ë‚ Ó·Î‡ÒÚ - ¬ÂÒÍ‡ ÕÂÌ˜Â‚‡
–‡Á„‡‰ - ≈ÎÍ‡ ÕÂ‰ÂÎ˜Â‚‡
–ÛÒÂ - ÛÏ «‡ÍÓ‚
—ËÎËÒÚ‡ - ¿Ú‡Ì‡Ò ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚
—ÎË‚ÂÌ - ¿Ú‡Ì‡Ò «‡ÙËÓ‚
—ÏÓÎˇÌ - ≈ÏËÎ ’ÛÏ˜Â‚
23 Ã»– —ÓÙËˇ - ’ËÒÚÓ œÓ‰‡ÌÓ‚
24 Ã»– —ÓÙËˇ - √ÂÓ„Ë —‚ËÎÂÌÒÍË
25 Ã»– —ÓÙËˇ - ÓÌÂÎËˇ ÕËÌÓ‚‡
—ÓÙËˇ Ó·Î‡ÒÚ - »‚‡Ì ◊ÂÌ˜Â‚
—Ú‡‡ «‡„Ó‡ - √ÂÓ„Ë √¸ÓÍÓ‚
“˙„Ó‚Ë˘Â - ÓÎ¸Ó ÃËÎÂ‚
’‡ÒÍÓ‚Ó - ¬Î‡‰ËÏË Ã‡ËÌÓ‚
ÿÛÏÂÌ - »‚‡Ì »‚‡ÌÓ‚
ﬂÏ·ÓÎ - ËÒÚË‡Ì ¬Ë„ÂÌËÌ

ГЕРБ издигна
Анастас Герджиков
за „независим” президент
ГЕРБ пуснаха в надпреварата за президент ректора на СУ “Св.
Климент Охридски” проф. Анастас Герджиков в тандем с полк.
Невяна Митева. Инициативен комитет от 68 души, оглавяван от
гербаджията Радомир Чолаков, официално застана зад кандидатурата им на церемония в НДК. Двамата бяха представени като
“независима кандидат-президентска двойка”. Церемонията обаче
по-скоро копираше политическите събрания на ГЕРБ с избрания
син фон и предизборен слоган “Наистина обединени”, внушаващ
опорната точка на ГЕРБ за “разединителя Румен Радев”. Президентската кампания на ГЕРБ започна с гаф, след като в откриващата реч Чолаков сбърка името на кандидата. В ИК влизат Николай Овчаров, кметовете от ГЕРБ на Велико Търново, Бургас и
София, ексминистърът на образованието Красимир Вълчев, Богдана Карадочева, Валя Балканска, Милена Славова, Теодосий
Спасов, Михаил Белчев, Нидал Алгафари, Тони Димитрова, Тончо
Токмакчиев, Филип Аврамов, Калин Сърменов и др.
“Аз не съм политик, а българин, който е готов да плати цената
и да поеме отговорността за обединението. Целта ми е да върна
нормалността в българската политика”, декларира Герджиков и
подчерта, че не е партиен член и кандидат.
В битката за президентския пост като независим кандидат влиза
и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов в тандем с журналистката Мария Касимова. За номинацията му съобщи
неправителствената организация “Правосъдие за всеки”, която го е
издигнала. Не е тайна обаче, че това е параван за кампанията на
“Демократична България”. “Съвсем естествено е ДБ да подкрепи
кандидатурата на Лозан Панов за президент, но предстои трите
партии в коалицията да вземат формално решение за това”, лаконичен бе Христо Иванов. НФСБ номинира за президент лидера си
Валери Симеонов, а “Атака” - Волен Сидеров.
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Гласувах за отговорно управление, за професионализъм,
почтеност и енергия при управленито на нашата община,
заяви кандидатът за кмет на Калояново Веселин Бонов от БСП. 14 населени
места проведоха частични местни избори вчера. Кмет избираха в две общини Калояново и Стражица, където номинацията на социалистите е Илиян Маринов

Кирил Петков се изпусна, че е излъгал за гражданството си
Лидерът на коалиция
“Продължаваме промяната”
Кирил Петков призна, че е подписал невярна декларация за
гражданството си, преди да
бъде назначен за служебен икономически министър. “Направил съм административния процес по изпращане и завършване
относно канадското ми граж-

данство. На документа пише 20
август. Моята работа като
българин беше на 21 април да
подам декларация, която работа съм свършил”, обясни Петков в тв интервю. Така той неволно призна, че към 20 август
все още не е имал документ от
Отава, че го освобождава от
гражданството си, което прави

противоконституционно министерското му назначение.
Конституцията е категорична,
че датата на отказ от гражданство се счита от датата на документа, с който съответната
страна удостоверява, че лицето вече не е нейн гражданин.
“Плашат ме с някакви до 3 г.
затвор, но не се плаша. Не се

чувствам виновен. Няма да поема отговорност”, отсече Петков и заяви, че “не е въпрос
кога една чужда държава издава бележка, а кога си направил
всичко законно”. До 9 октомври той щял да представи в КС
документ, удостоверяващ, че не
е гражданин на Канада.
Петков очаква в 47 НС пар-

тията му заедно с ДБ и ИБГНИ
да станат коалиция, като още
сега подпишат “Принципи на
бъдещо управление”. Той дори
разпредели в ефир правосъдното министерство на ДБ, социалното - на ИБГНИ, а “министърът на транспорта ще е
шефът на ЕКОНТ”, с когото пак
се срещнал и бил във възторг.
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Вече има отрицателни
лихви и по депозитите
на домакинствата
Печалбата на
банките се
увеличи с 30%,
приходите от
такси - с 19%
Отрицателните лихви по
депозити за физически лица
вече са факт в България. Финансовият анализатор от “Моите пари” Десислава Николова коментира, че това е очакван развой предвид ситуацията на банковия пазар. Засега
тенденцията се очертава единствено за по-големите суми,
но не е изключено след време
да се пренесе и към по-малките спестявания.
От известно време част от
големите банки на пазара не
предлагат депозити за физически лица, а вече е факт и такъв
с отрицателна лихва, както и
по-високи такси за обслужване. “Тези такси и лихви се
отнасят за депозити с по-големи суми. В повечето случаи
тези, които са 400 000 лева”,
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обясни Николова. Тя припомни, че от години фирмените
депозити се облагат с отрицателни лихви, тъй като банките от своя страна плащат такава по свръхрезервите си в
БНБ. И все пак, когато става
дума за физически лица,
въпросът е репутационен.

“Много от хората казаха: “да,
ама на банките в момента не
им трябват пари и съответно
не искат нашите спестявания”.
Така че, според мен по-интелигентният начин е една банка да спре да предлага депозит, отколкото да налага отрицателна лихва върху него”,

коментира експертът.
В опит да избегнат стопяването на спестяванията си
заради инфлацията много хора
прибягват до инвестиции в
недвижими имоти или поскъпи движими вещи. “Това не
ги защитава от инфлация, но
по принцип очакванията за
инфлация са доста сериозен
фактор, който влияе върху
поведението и това, което
виждаме, че се случва в момента”, отбелязва Николова.
По нейните думи има над
50% намаление в обемите на
привлечените средства в банковата система в лева и в евро
както на месечна, така и на
годишна база. Тъй като банките са свръхликвидни, тази
тенденция не застрашава стабилността им, коментира експертът.
От данните на БНБ стана
известно, че печалбата на банките към края на август възлиза на 889 млн. лв., което е с
204 млн. лв. или с близо 30%
повече спрямо същия период
на 2020 г. Една от основните
причини са повишените нетни

приходи от лихви. През
първите осем месеца на миналата година те са възлизали на
около 666 млн. лв., а към края
на август 2021 г. достигат 792
млн. лв., тоест с около 126
млн. лв. повече. Това е ръст
от 19%.
Друга причина за увеличаването на печалбата е спадът
на лошите кредити и съответно на разходите за обезценка.
Въпросните разходи са 424
млн. лв., което е намаление с
67 млн. лв. (-13,7%) на годишна база.
Общият размер на отпуснатите от банките кредити
през август нараства с 319
млн. лв. и достига 72,7 млрд.
лв. Заемите за домакинствата
нарастват с 369 млн. лв., но
отпуснатите кредити за бизнеса намаляват с 41 млн. лв.
Депозитите в банките в края
на август възлизат на 112,5
млрд. лв. като спрямо предходния месец нарастват с 1,2 млрд.
лв. Увеличават се спестяванията както на фирмите (с 667 млн.
лв.), така и на домакинствата
(със 114 млн. лв.).

Обсъждат вдигане на
Бюджетът отчете
максималния осигурителен доход над 1 милиард излишък
Обсъждаме
вдигане на максималния осигурителен доход от
2022 г., заяви
служебният финансов министър
Валери Белчев
пред Нова телевизия. В момента той е 3000 лв.,
Валери Белчев
синдикатите настояват за 3600 лв. Белчев не се ангажира
с конкретно число. И в предишни години
синдикатите и БСП настояваха доходът
да се вдигне, но това не се реализира,
защото мярката ще засегне хората с високи доходи. Още през юли, когато КНСБ
отново повдигна въпроса за вдигане на
осигурителния доход и социалният ми-

нистър Гълъб Донев допусна такава
възможност с актуализацията на бюджета, ИТ секторът, който осигурява работещите на официалните им високи заплати,
бе твърдо против покачването на максималния осигурителен доход от 3000 лв. на
3300 лв. или на 3600 лв. Това стана ясно
от официална позиция на Българската
асоциация на софтуерните компании.
Подобно решение не може да стане
факт без одобрение от парламента, защото размерът на максималния месечен осигурителен доход се определя в Закона за
бюджета на държавното обществено осигуряване.
Белчев смята, че ДДС, който бе намален до 9 процента миналата година заради
КОВИД-кризата за книгите, детските храни и пелени, трябва да продължи да е
такъв, докато има здравна криза.

В края на септември
бюджетът на държавата е с 1,071 млрд. лв.
излишък (0,8% от БВП),
показват предварителните данни на Министерството на финансите. Предходният месец
август излишъкът бе
880 млн. лв. Според актуализацията на бюджета, направена от 46-то
Народно
събрание,
държавната хазна трябва да завърши годината
с дефицит от 3,6% от
БВП или 4,7 млрд. лв.
За деветте месеца на
годината постъпленията в хазната са 37,8

млрд. лв. Това е с 5,4
милиарда повече спрямо година по-рано.
Приблизително с толкова нарастват и направените разходи за януари-септември - те достигат до 36,73 млрд.
лв. Най-значително нарастване се отчита при
социалните и здравноосигурителните разходи, посочва финансовото министерство. Към
края на август фискалният резерв е бил 9,45
млрд. лева.
Близо 2 млрд. лв. над
годишния план се очаква да събере Национал-

ната агенция за приходите. Това заяви в Свищов изпълнителният
директор на приходната агенция Румен Спецов. Събираемостта на
данъците ще бъде преизпълнена, категоричен е той.
Спецов заяви, че се
очакват още действия
на приходната агенция
за повишаване на събираемостта и осветляване на приходите, но
отказа да посочи кои са
новите разбити схеми,
по които са били укривани данъци, и в кои
сектори.

Отлагат новите бандероли за алкохол до началото на април
Променя се срокът за влизане в сила
на новите бандероли за бутилираните
алкохолни напитки от 1 януари на 1
април. Решението влиза в сила с подписана заповед на финансовия министър
Валери Белчев, съобщиха от Министерството на финансите. Причината е искане за отлагане на срока при проведени разговори с браншови организации,
в които членуват най-големите вносители, производители и търговци на
спиртни напитки в страната.
От бизнеса са споделили, за са
възникнали затруднения и пречки в

планирането и реализирането на продажбите на акцизни стоки при въвеждане на нов образец на бандеролите в
този срок. Решението е взето след анализ на редица фактори във връзка с
епидемичната обстановка в страната,
които водят до липса на предвидимост
за производителите и търговците на
алкохол, и затрудненията им свързани
с планирането и реализирането на продажбите на акцизни стоки, посочват от
министерството.
Според Министерството на финансите мярката ще подпомогне значител-

но дейността на бизнеса, като се създаде възможност да се реализират в
търговската мрежа освободените за
потребление спиртни напитки по стария образец на бандерол. Тъй като алкохолните напитки, които се продават
в търговската мрежа, са стоки с платен
акциз, удължаването на срока за влизане в сила на новия образец няма да
окаже пряко влияние върху приходите
от акциз в държавния бюджет.
Срокът 1 януари 2022 г. за влизане
в сила на новите образци на бандероли
за тютюневите изделия се запазва.
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Парното поскъпва най-малко
с 25% заради газа
Цената на електроенергията също тръгва нагоре
Топлинната енергия вероятно ще поскъпне с около 25
на сто заради новите цени на
природния газ, изчислиха
енергийни експерти. Основният проблем с цената на синьото гориво се оказа забавянето на изграждането на
връзката с Гърция, заради което получаваме по-малки количества газ от Азербайджан.
Както е известно, в края на
миналата седмица Комисията
за енергийно и водно регулиране одобри нови цени на
синьото гориво. Вместо
първоначално обявените 16%
ръст тарифите бяха повишени
с 36,2 на сто спрямо миналия
месец. След рекордното увеличение “Булгаргаз” вече продава синьо гориво по 94,54
лв./MWh (без цени за достъп,
пренос, акциз и ДДС) при
69,40 лв./MWh през септември.
При цената на електроенергията също се очаква повишение с около 15 процента.
Ръстът там ще бъде причинен
основно от вдигането на таксата “задължения към обществото”. За да се съберат пари
за компенсиране на топлофикациите заради скъпия газ, се
очаква КЕВР да увеличи преференциалната цена, на която
се изкупува произведената от
тях електроенергия.
Изпълнителният директор
на “Булгаргаз” Николай Павлов се опита да обясни на
специален брифинг защо е
това драстично увеличение и
какви мерки е взела компани-

РУМЕН ОВЧАРОВ:

Шокът бе предвидим
Шокът от поскъпването на тока, парното, газа и
всичко по веригата е вече факт, мерките е трябвало
да бъдат взети много отдавна - още миналата
година, каза пред БНТ Румен Овчаров. “Шокът беше
предсказуем, тъй като в европейски и световен
мащаб се опитваха да се решават дългосрочни
стратегически проблеми с конюнктурни неустойчиви
мерки. Част от тези мерки е либерализацията, аз я
наричам псевдо либерализация, в енергетиката”,
коментира бившият енергиен министър. По думите
му, сега видяхме, че сме изградили един абсолютно
неработещ, неустойчив модел на енергетиката не
само в България, но и в Европа, и в световен мащаб.
И посочи, че в Китай вече има режим на тока.
“Мерките, които трябва да бъдат взети, са първо
краткосрочни и второ - дългосрочно трябва да се
мисли какво се прави с енергетиката, защото действията на правителството на Бойко Борисов през
последните 10 години са една от причините, поради
която стигнахме до тук - абсолютно неадекватното
отношение по въпроса за развитието на ядрената
енергетика в България, тежките престъпления по
отношение на АЕЦ “Белене” - да платиш 600 млн. и
да имаш на площадката оборудване за 200 млн.”,
заяви Румен Овчаров.

ята за сигурността на доставките през зимата. Според Павлов тенденцията за ръст на
стойностите на газовите борси остава и дори е възможно
през зимата да има недостиг
на суровина на европейските
пазари, но това не се отнася

за България, където хранилището в Чирен разполага с количества до края на март.
Освен това “Булгаргаз” вече е
увеличило доставките на азерски газ, който е по-евтин от
руския, но Павлов не се ангажира с прогнози дали това ще

СНИМКИ БГНЕС

Председателят на КЕВР ИВан Иванов (вляво)
и изпълнителният директор на “Булгаргаз” Николай
Павлов обявяват новите цени на природния газ
се отрази благоприятно върху
цените за ноември.
Въпреки увеличението от
36,22 на сто от октомври,
газът у нас е с 26-30 на сто
по-евтин спрямо цените на
европейските пазари, каза
шефът на “Булгаргаз”. По думите му от началото на
поскъпването на газа в Европа у нас нивата са около 20%
по-ниски.
“Има опасения, че нагнетените количества в Европа
няма да достигнат за покриване на пиковото потребление
през зимата, но у нас те са
обезпечени. Затова още през
май предлагаме договори на
клиентите си. Газът е особена
стока, трябва да се договорят
не само цени, но и трасета”,
отбеляза
Павлов.
Той
допълни, че сегашното
поскъпване на газа е можело
да бъде по-малко, ако беше
пусната в експлоатация газовата връзка с Гърция. Тя бе
планирана да заработи миналата есен, но строежът й се
забави и по последни данни
ще влезе в действие в края на
юни 2022 г. Това принуждава

Затварят Прохода на Републиката за месец
Движението на всички
моторни превозни средства през прохода на Републиката ще бъде спряно от
днес до края на месеца,
съобщиха от АПИ. Трафикът ще бъде пренасочен
през проходите Шипка,
Ришки и Котленски. Леките автомобили ще преминават през прохода Шипка, а тежкотоварните автомобили ще бъдат пренасочвани по пътя ШуменКарнобат и Омуртаг-Котел. Причината за преустановяването на движението е ремонт на близо 22
км участък - КилифаревоПредела, в област Велико
Търново.
Целта на ремонта е повишаване на безопасността на движение и подготовка за предстоящия зимен
сезон, тъй като Проходът
на Републиката е основна
пътна връзка за тежкотоварния трафик между Северна и Южна България.

Виолета Комитова
Стойността на ремонтните дейности е 2,1 млн. лв. с
ДДС. Строително-монтажните работи са възложени на пътноподдържащата фирма “Пътни строежи Велико Търново” АД,
с която АПИ има договор
по ЗОП за текущ ремонт и
поддържане на републиканските пътища в област
Велико Търново. В момента Министерството на регионалното развитие и благоустройството прави

проверка на протестиралите строителни фирми за
това колко служители
имат и какви осигуровки
им плащат, обяви пред
БНТ служебният министър Виолета Комитова.
На 29 септември пътностроителни фирми излязоха
на национален протест,
като блокираха триъгълника на властта в столицата
и възлови точки от републиканската пътна мрежа.
Причината за недоволст-

вото им бе липсата на финансиране.
“За “целия строителен
бранш”, който протестирал
тази седмица - изобщо не е
вярно! По данни на НСИ в
бранша има повече от 21
000 фирми със 155 000 работници. Тук говорим за
28-30 фирми, които протестират. Проверяваме
сега колко работници
имат и как ги осигуряват,
но това е минимален брой
нарочно организирани
фирми да протестират, и
те са тези, които системно
взимат пари от държавата,
за да ремонтират пътища.
И са свикнали да взимат
държавни пари - те са в
привилегирована ситуация, подписали 5-годишни
договори, че ще ремонтират пътищата на България,
но само “ако има средства”, каза Комитова. Според нея протестът на фирмите е политически мотивиран.

“Булгаргаз” да търси спешно
заместващи скъпи количества
от Гърция или Румъния, за да
осигури клиентите си и да не
изпадне в дисбаланс спрямо
българския газов оператор
“Булгартрансгаз”. Заедно с
разходите за пренос, това се
пренася директно върху цената за българския пазар, обясни Павлов. Той не се ангажира какво е отражението на
тези разходи върху стойността на газа, но отбеляза, че ако
е работела газовата връзка,
“Булгаргаз” щеше да може да
внася целия 1 млрд. куб. м поевтино.
София ще търси компенсации от държавата заради шоковото поскъпване на природния газ. Това стана ясно от
позиция на Столичния общински съвет. Новоизбраният
председател Георги Георгиев
обяви, че градският парламент
ще заседава извънредно на 7
октомври по темата. “Искаме
компенсации, защото няма
поскъпването на природния
газ да го плащат софиянци, не
е справедливо, не е честно”,
коментира Георгиев.

ББР с 86 млн. лв. загуба
от покупката на акции
на ПИБ
Българската банка за
развитие (ББР) e отчела
86,504 млн. лв. загуба от
операцията с изкупуването на акции на Първа
инвестиционна банка
през лятото на 2020 г.
Това става ясно от годишния финансов отчет
на държавната банка за
миналата година. Той
все още не е публикуван
на сайта на ББР, но за
него информира финансистът Владислав Панев.
Загубата идва от преоценените акции на
държавната банка в ПИБ
- към 31 декември 2020
г. цената на акция на
Българската фондова
борса е 1,84 лв. Това е
неколкократно по-ниско
от цената, която ББР
плати през юли 2020 г. 5 лева на акция. Още

тогава имаше критики за
двойно
по-високата
цена, по която държавата се включи в увеличаването на капитала на
частната банка. ББР плати 141 млн. лв. за придобиване на над 27 млн.
акции (18,35%).
Тези дни новият
изпълнителен директор
на ББР Цанко Арабаджиев посочи, че ББР е
на загуба от 230 млн. лв.,
основно заради провизиране на лоши кредити.
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ОБЯВЛЕНИЕ
Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 44, ‡Î.1, Ú.8, ‚˙‚ ‚. Ò ‡Î. 2 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÏÂÒÚÌÓÚÓ
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÏÂÒÚÌ‡Ú‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ, ˜Î. 25, ‡Î.2, Ú. 7, ˜Î. 29,
‡Î.3, Ú.3, ˜Î. 64, ‡Î.1 Ë ‡Î. 3, Ú. 1, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ‡Î. 2 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡
ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë, ˜Î.90 Ë ˜Î.91, ‡Î. 2 ÓÚ œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡
«‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë Ë «‡ÔÓ‚Â‰ π725 ÓÚ 01.10.2021 „. Ì‡ …Ó‰‡Ì
ÃÎ‡‰ÂÌÓ‚ - ÏÂÚ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡,
Œ¡Ÿ»Õ¿ œ≈Ÿ≈–¿ Ó·ˇ‚ˇ‚‡
ŒÕ ”–— Á‡ ‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ —ÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë Á‡ ÎËˆ‡
Ë ‰Âˆ‡, ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË ÓÚ Ì‡ÒËÎËÂ Ë ÊÂÚ‚Ë Ì‡ Ú‡ÙËÍ ‚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡
ÒÂ‰‡ - ËÁËÒÂÌ ˆÂÌÚ˙, Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ 12 ÏÂÒÚ‡, ‰ÂÎÂ„Ë‡Ì‡ ÓÚ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡
‰ÂÈÌÓÒÚ, Â‡ÎËÁË‡Ì‡ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡ Ò ÓÒÌÓ‚ÌË
‰ÂÈÌÓÒÚË: "ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÒÎÓÌ", "»ÌÙÓÏË‡ÌÂ Ë ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÌÂ",
"“Â‡ÔËˇ Ë Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ", "«‡ÒÚ˙ÔÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÔÓÒÂ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó" Ë "Œ·Û˜ÂÌËÂ Á‡ ÔË‰Ó·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÏÂÌËˇ".
1. ”ÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ.
¬ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú:
1.1. ◊‡ÒÚÌË ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò‡:
- ·˙Î„‡ÒÍË ÙËÁË˜ÂÒÍË ÎËˆ‡, Â„ËÒÚË‡ÌË ÔÓ “˙„Ó‚ÒÍËˇ Á‡ÍÓÌ, Ë
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ﬁÀÕ÷;
- ÙËÁË˜ÂÒÍË ÎËˆ‡, ËÁ‚˙¯‚‡˘Ë Ú˙„Ó‚ÒÍ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ, Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË
ÎËˆ‡, Â„ËÒÚË‡ÌË ÔÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‰Û„‡ ‰˙Ê‡‚‡ - ˜ÎÂÌÍ‡ Ì‡
≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á, ËÎË Ì‡ ‰Û„‡ ‰˙Ê‡‚‡ - ÒÚ‡Ì‡ ÔÓ —ÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂÚÓ Á‡
≈‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó.
1.2. ◊‡ÒÚÌËÚÂ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË, Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË Á‡ ‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡
ÒÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë ‰‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú ÎËˆÂÌÁ, ËÁ‰‡‰ÂÌ ÓÚ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿„ÂÌˆËˇ Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë.
1.3. ◊‡ÒÚÌËÚÂ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË, Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË Á‡ ‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡
ÒÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë, ‰‡ ËÏ‡Ú ÓÔËÚ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë;
1.4. ◊‡ÒÚÌËÚÂ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË, Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË Á‡ ‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡
ÒÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë, ‰‡ ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡Ú ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ
Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë, ÍÓËÚÓ ‰‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡Ú Ì‡ ˆÂÎËÚÂ Ë ÙÛÌÍˆËËÚÂ Ì‡
ÛÒÎÛ„ËÚÂ, ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ÍËÚÂËËÚÂ Ë ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ, Ò˙„Î‡ÒÌÓ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó Ë Ì‡ ‰Û„Ë ÌÓÏ‡ÚË‚ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ; ‰‡ ËÏ‡Ú
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
1.5. Õ‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ‡·ÓÚÂÌ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ë Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ Í‡‰ËÚÂ - ·ÓÈ
ÔÂÒÓÌ‡Î Ë Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ Í‡‰ËÚÂ;
1.6. ¬ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú:
- ÍÓÈÚÓ Â Ó·ˇ‚ÂÌ ‚ ÌÂÒ˙ÒÚÓˇÚÂÎÌÓÒÚ ËÎË Â ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Á‡
Ó·ˇ‚ˇ‚‡ÌÂ ‚ ÌÂÒ˙ÒÚÓˇÚÂÎÌÓÒÚ;
- ÍÓÈÚÓ ÒÂ Ì‡ÏË‡ ‚ ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËˇ;
- ÍÓÈÚÓ Â ÓÒ˙Ê‰‡Ì Á‡ ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌËÂ ÓÚ Ó·˘ ı‡‡ÍÚÂ, Í‡ÚÓ Á‡ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÚÂ ÎËˆ‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ Á‡ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ÛÔ‡‚ËÚÂÎÌËÚÂ
ËÏ Ó„‡ÌË;
- ÍÓÈÚÓ ÌˇÏ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÂÌ ÓÔËÚ, ‡·ÓÚÂÌ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ë ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡
Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡Î‡;
- ÍÓÈÚÓ ËÏ‡ Ô‡Ë˜ÌË Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ Í˙Ï ‰˙Ê‡‚‡Ú‡, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌË Ò ‚ÎˇÁ˙Î
‚ ÒËÎ‡ ‡ÍÚ Ì‡ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÂÌ Ó„‡Ì, ËÎË Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ Í˙Ï ÓÒË„ÛËÚÂÎÌË
ÙÓÌ‰Ó‚Â, ÓÒ‚ÂÌ ‡ÍÓ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌËˇ Ó„‡Ì Â ‰ÓÔÛÒÌ‡Î ‡ÁÒÓ˜‚‡ÌÂ ËÎË
ÓÚÒÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇÚ‡;
- ˜ËÈÚÓ ÎËˆÂÌÁ Â ·ËÎ ÓÚÌÂÏ‡Ì Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ: ˜Î. 158, ‡Î. 1, Ú. 1 6 ÔË ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ˜Î. 148, ‡Î. 4 ËÎË Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 158, ‡Î. 1, Ú.
7 ÓÚ «—”.
1.7. ¬ÒÂÍË Í‡Ì‰Ë‰‡Ú Â ‰Î˙ÊÂÌ ‰‡ Ó·ˇ‚Ë ÔËÒÏÂÌÓ ÔÂ‰ Œ·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡
ÔÓÏÂÌËÚÂ ‚ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡ ÔÓ ÔÂ‰ıÓ‰ÌËÚÂ ÚÓ˜ÍË, Ì‡ÒÚ˙ÔËÎË ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡.
2. œÓ‰Ó·ÌÓ ÓÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë, ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡
‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂÚÓ, ÚÂıÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë ÒÔÂˆËÙËÍË.
ÓÌÍÛÒ˙Ú Á‡ ‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂ ÒÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ Á‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË ÔÓ ÒÏËÒ˙Î‡
Ì‡ ˜Î. 12, ‡Î. 3 ÓÚ «—” ÒÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë Á‡ ÎËˆ‡ Ë ‰Âˆ‡, ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË ÓÚ
Ì‡ÒËÎËÂ Ë ÊÂÚ‚Ë Ì‡ Ú‡ÙËÍ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ‚ „. œÂ˘Â‡, Ó·˘ËÌ‡
œÂ˘Â‡ Ë ÒÂ ÙËÌ‡ÌÒË‡Ú ÓÚ ‰˙Ê‡‚ÌËˇ ·˛‰ÊÂÚ.
2.1. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ „ÛÔË ‰ÂÈÌÓÒÚË, ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë,
ÍÓËÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ, Ò‡:
"ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÒÎÓÌ" - ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ
‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡ ÒÂ‰‡ Ì‡ ÎËˆ‡ Ë ‰Âˆ‡ ‚ ÍËÁËÒÌ‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, Ì‡ ÎËˆ‡ Ë ‰Âˆ‡,
ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË ÓÚ ‰ÓÏ‡¯ÌÓ Ì‡ÒËÎËÂ, ÎËˆ‡ Ë ‰Âˆ‡ - ÊÂÚ‚Ë Ì‡ Ú‡ÙËÍ;
"»ÌÙÓÏË‡ÌÂ Ë ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÌÂ" - ‰ÂÈÌÓÒÚ Á‡ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ë ‡Á·Ë‡ÌÂ,
Á‡Â‰ÌÓ Ò ÎËˆÂÚÓ Ë/ËÎË ‰ÂÚÂÚÓ, Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏË Ë Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ÚÓ ÒÂ˘‡
Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ˆÂÎË ‚ ÌÂ„Ó‚Ëˇ ÊË‚ÓÚ, Ë Á‡ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ò˙Ò Ë
Ó·ÏËÒÎˇÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Á‡ ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ;
"“Â‡ÔËˇ" - Ò˙‚ÍÛÔÌÓÒÚ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË Á‡ ‡Á‚Ë‚‡ÌÂ, ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ, ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ ËÎË ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌË ÛÏÂÌËˇ, ÛÏÂÌËˇ Á‡
Ò‡ÏÓÓ·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ, ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ, ‡ÁÂ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÏÓˆËÓÌ‡ÎÌË ÍÓÌÙÎËÍÚË, Ó‚Î‡‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÚÓ, ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂ‚ÓÊÌÓÒÚÚ‡, ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÓˆÂÌÍ‡Ú‡, ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ÚÛ‰ Ë ‰Û„Ë, Í‡ÍÚÓ Ë ÒÓˆË‡ÎËÁË‡˘Ë ‰ÂÈÌÓÒÚË Á‡ ÎËˆ‡ Ë ‰Âˆ‡ ‚˙‚ ‚ËÒÓÍ ËÒÍ ÓÚ ÒÓˆË‡ÎÌÓ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ;
"–Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ" - ‰ÂÈÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ËÏ‡ Á‡ ˆÂÎ ‰‡ ÔÓ‰Ó·Ë ÙËÁË˜ÂÒÍ‡Ú‡
ÒËÎ‡ Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ Á‰‡‚Â Ì‡ ÎËˆ‡ Ë ‰Âˆ‡ Ò Û‚ÂÊ‰‡ÌËˇ Ë ÎËˆ‡ Ò
ÔÓ·ÎÂÏË ‚ ÓÔÓÌÓ-‰‚Ë„‡ÚÂÎÌËˇ ‡Ô‡‡Ú Ë ÒÚ‡‚ËÚÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ë ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÒÂÌÁÓÌËÚÂ ÛÏÂÌËˇ Ì‡ ÎËˆ‡ Ò Û‚ÂÊ‰‡ÌËˇ, ËÁ‚˙Ì
Ó·ı‚‡Ú‡ Ì‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡Ú‡ Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ;
"«‡ÒÚ˙ÔÌË˜ÂÒÚ‚Ó" - ‰ÂÈÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ Ì‡ ÎËˆÂÚÓ Ë/ËÎË ‰ÂÚÂÚÓ ‰‡
Á‡˘ËÚË Ë ‰‡ ÓÚÒÚÓˇ‚‡ Ò‚ÓËÚÂ Ô‡‚‡ Ë ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ Ì‡ÎË˜ÌË
Ô‡‚ÌË Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌË ÔÓˆÂ‰ÛË;
"œÓÒÂ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó" - ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËˇ ÏÂÊ‰Û ÒÎÛÊËÚÂÎ, ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡˘ ‰ÂÈÌÓÒÚË ÔÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë, Ò˙Ò ÒÎÛÊËÚÂÎ/ÒÎÛÊËÚÂÎË ÓÚ ‰Û„Ë ÛÒÎÛ„Ë ËÎË ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË
ËÌÒÚËÚÛˆËË, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌË Ó„‡ÌË ‚ ËÌÚÂÂÒ Ì‡ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÓ ÎËˆÂ Ë/ËÎË ‰ÂÚÂ, ÍÓÂÚÓ ËÏ‡ ÌÛÊ‰‡ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌ‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ Á‡
Â‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ Ô‡‚‡ Ë ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË;
"Œ·Û˜ÂÌËÂ Á‡ ÔË‰Ó·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÏÂÌËˇ" - ‰ÂÈÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ‚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ÒÂ‰‡ ËÎË ÏÓ·ËÎÌÓ, Á‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ ‰Âˆ‡ Ë
Ô˙ÎÌÓÎÂÚÌË ÎËˆ‡ Á‡ ÔË‰Ó·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÏÂÌËˇ Á‡ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌÓÒÚ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ ÊË‚ÓÚ, Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌÓ ÒÔ‡‚ˇÌÂ Ò ÔÓ·ÎÂÏË Ë Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËˇ, Í‡ÍÚÓ
Ë ÛÏÂÌËˇ Á‡ „ËÊ‡ Ë ÔÓ‰ÍÂÔ‡ Á‡ ‰Âˆ‡ Ë Á‡ Á‡‚ËÒËÏË ÓÚ „ËÊ‡ ˜ÎÂÌÓ‚Â
Ì‡ ÒÂÏÂÈÒÚ‚ÓÚÓ.
ƒÂÈÌÓÒÚËÚÂ Ò‡ Ì‡ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï:
z œÂ‚ÂÌˆËˇ Ì‡ ‰ÓÏ‡¯ÌÓÚÓ Ì‡ÒËÎËÂ Ë Ú‡ÙËÍ Ì‡‰ ÎËˆ‡ Ë ‰Âˆ‡, ˜ÂÁ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÒÎÓÌ, ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓ Ë Ù‡ÏËÎÌÓ ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÌÂ;
z œÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË, ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌË ÔÓ„‡ÏË Á‡
ÒÓˆË‡ÎÌ‡ ËÌÚÂ„‡ˆËˇ Ì‡ Ì‡ÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ ÎËˆ‡ Ë ‰Âˆ‡;
z œÒËıÓÒÓˆË‡ÎÌ‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ Ì‡ ÎËˆ‡Ú‡ Ë ‰Âˆ‡Ú‡, ÔÂÚ˙ÔÂÎË Ì‡ÒËÎËÂ,
Ë Ú‡ÙËÍ Ë ÚÂıÌËÚÂ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ (ÒÓˆË‡ÎÌË Ë ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËË,
Ò˙‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Á‡ ËÁ„ÓÚ‚ˇÌÂ Ì‡ ÎË˜ÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, Ì‡ÏË‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ë
ÊËÎË˘Â, Ì‡ÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Âˆ‡Ú‡ ‚ ‰ÓÏÓ‚Â Á‡ ‰Âˆ‡ Ë Û˜ËÎË˘‡);
z œ‡‚ÌÓ ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÌÂ Ë ËÁ„ÓÚ‚ˇÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË;
z ‘ÓÏË‡ÌÂ Ì‡ ÛÏÂÌËˇ Û Ì‡ÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ ÎËˆ‡ Ë ‰Âˆ‡ Á‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ËÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎÌË ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ò ÓÍÓÎÌËÚÂ, Ò ˆÂÎ ‚Ó‰ÂÌÂ Ì‡ ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÂÌ Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÊË‚ÓÚ.
2.2. ŒÒÌÓ‚Ì‡ ˆÂÎ: ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÓÚ ÒÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë Á‡
ÎËˆ‡ Ë ‰Âˆ‡, ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË ÓÚ Ì‡ÒËÎËÂ Ë ÊÂÚ‚Ë Ì‡ Ú‡ÙËÍ, ÍÓËÚÓ ÒÂ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÌÓ - Á‡ ÒÓÍ ‰Ó ¯ÂÒÚ ÏÂÒÂˆ‡ Ë Ì‡ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï
ÓÍ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌ‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡, Á‡‰Ó‚ÓÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌËÚÂ ÔÓ-

ÚÂ·ÌÓÒÚË Ë Ô‡‚ÌÓ ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ ËÎË ÒÓˆË‡ÎÌÓÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ ÔÓÏÓ˘, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÌÂÁ‡·‡‚Ì‡ Ì‡ÏÂÒ‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
˜ÂÁ ÏÓ·ËÎÌË ÂÍËÔË Á‡ ÍËÁËÒÌ‡ ËÌÚÂ‚ÂÌˆËˇ.
2.3. ÷ÂÎÂ‚Ë „ÛÔË:
z ƒÂˆ‡ ‰Ó 18 „Ó‰ËÌË, ÊÂÚ‚Ë Ì‡ Ì‡ÒËÎËÂ;
z ƒÂˆ‡ ‰Ó 18 „Ó‰ËÌË, ÊÂÚ‚Ë Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ Ë/ËÎË ‚˙Ì¯ÂÌ Ú‡ÙËÍ,
Ò ˆÂÎ ÒÂÍÒÛ‡ÎÌ‡ ËÎË ÚÛ‰Ó‚‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ;
z ÀËˆ‡, ÊÂÚ‚Ë Ì‡ Ì‡ÒËÎËÂ;
z ÀËˆ‡, ÊÂÚ‚Ë Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ Ë/ËÎË ‚˙Ì¯ÂÌ Ú‡ÙËÍ, Ò ˆÂÎ ÒÂÍÒÛ‡ÎÌ‡
ËÎË ÚÛ‰Ó‚‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ.
2.4. —ÓÍ Á‡ Ì‡ÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ - Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÌÓ Á‡ ÒÓÍ ‰Ó ¯ÂÒÚ ÏÂÒÂˆ‡.
2.5. ‡Ô‡ˆËÚÂÚ - 12 ÏÂÒÚ‡.
2.6. »ÁÔ˙ÎÌËÚÂÎˇÚ - ƒÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ —ÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë Á‡ ÎËˆ‡ Ë ‰Âˆ‡,
ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË ÓÚ Ì‡ÒËÎËÂ Ë ÊÂÚ‚Ë Ì‡ Ú‡ÙËÍ ‚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ÒÂ‰‡ ËÁËÒÂÌ ˆÂÌÚ˙, Ò ÓÒÌÓ‚ÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË: "ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÒÎÓÌ", "»ÌÙÓÏË‡ÌÂ Ë ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÌÂ", "“Â‡ÔËˇ Ë Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ", "«‡ÒÚ˙ÔÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÔÓÒÂ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó" Ë "Œ·Û˜ÂÌËÂ Á‡ ÔË‰Ó·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÏÂÌËˇ" ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡
Ó„‡ÌËÁË‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ÔË Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ 12 ÏÂÒÚ‡, ‰ÂÎÂ„Ë‡Ì‡ ÓÚ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡
‰ÂÈÌÓÒÚ Á‡ ÒÓÍ ÓÚ ÔÂÚ „Ó‰ËÌË.
2.7. œÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ Â„Î‡ÏÂÌÚËÚÂ ‚
«‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë Ë œ‡‚ËÎÌËÍ‡ Á‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ «‡ÍÓÌ‡ Á‡
ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÌÓÏ‡ÚË‚ÌË ‡ÍÚÓ‚Â, ÏÂÚÓ‰ËÍË Ë
Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌË ÛÍ‡Á‡ÌËˇ Ì‡ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌËÚÂ Ó„‡ÌË, Í‡Ò‡Â˘Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë, Í‡ÍÚÓ Ë ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ÂÎÂ‚‡ÌÚÌË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË
Ë Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌË ÌÓÏ‡ÚË‚ÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË.
3. Œ·˘ ‡ÁÏÂ Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂÚÓ Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡,
ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡ ‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂÚÓ, Â‰˙Ú Ë ÒÓÍÓ‚ÂÚÂ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡
ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡.
3.1. ¡˛‰ÊÂÚ˙Ú ÒÂ ÙÓÏË‡ ÒÔÓÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌËÚÂ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡ „Ó‰ËÌ‡ Â‰ËÌÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Á‡ ‰ÂÎÂ„Ë‡ÌË ÓÚ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚË.
3.2. —Ú‡Ì‰‡Ú˙Ú Á‡ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÎÂ„Ë‡Ì‡Ú‡ ÓÚ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ
ÒÓˆË‡ÎÌ‡ ÛÒÎÛ„‡ " ËÁËÒÂÌ ˆÂÌÚ˙", ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ —ÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë Á‡ ÎËˆ‡
Ë ‰Âˆ‡, ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË ÓÚ Ì‡ÒËÎËÂ Ë ÊÂÚ‚Ë Ì‡ Ú‡ÙËÍ ‚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ÒÂ‰‡
- ËÁËÒÂÌ ˆÂÌÚ˙, Ò ÓÒÌÓ‚ÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË: "ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÒÎÓÌ", "»ÌÙÓÏË‡ÌÂ Ë ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÌÂ", "“Â‡ÔËˇ Ë Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ", "«‡ÒÚ˙ÔÌË˜ÂÒÚ‚Ó
Ë ÔÓÒÂ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó" Ë "Œ·Û˜ÂÌËÂ Á‡ ÔË‰Ó·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÏÂÌËˇ", Ò Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ 12
ÏÂÒÚ‡ ÔÂÁ 2021 „. Â 13 304 Î‚. Á‡ Â‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ Á‡ Â‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡.
—Ú‡Ì‰‡ÚËÚÂ Ò‡ Ò˙„Î‡ÒÌÓ –Â¯ÂÌËÂ π 790 ÓÚ 30.10.2020 „. Ì‡ ÃËÌËÒÚÂÒÍËˇ Ò˙‚ÂÚ Á‡ ÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Á‡ ‰ÂÎÂ„Ë‡ÌËÚÂ ÓÚ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚË
Ò Ì‡ÚÛ‡ÎÌË Ë ÒÚÓÈÌÓÒÚÌË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÔÂÁ 2021 „. œË ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡
ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ ÓÚ ÃËÌËÒÚÂÒÍËˇ Ò˙‚ÂÚ, œÓ„‡ÏËÚÂ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ
ÛÒÎÛ„Ë Ë Á‡ÔÎ‡˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ ƒÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú Ì‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ. Œ·˘ËˇÚ
‡ÁÏÂ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ ‰Ó Í‡ˇ Ì‡ Í‡ÎÂÌ‰‡Ì‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌÓ, Ò˜ËÚ‡ÌÓ ÓÚ ‰‡Ú‡Ú‡ Ì‡ ‚ÎËÁ‡ÌÂ ‚ ÒËÎ‡ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡. –‡ÁÏÂ˙Ú Ì‡
·˛‰ÊÂÚ‡ Á‡ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ „Ó‰ËÌË ˘Â ·˙‰Â ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ Á‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ –Â¯ÂÌËÂ Ì‡ ÃËÌËÒÚÂÒÍËˇ Ò˙‚ÂÚ.
3.3. ‘ËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÚÓ Û˜‡ÒÚËÂ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡ ÒÂ ËÁ‡Áˇ‚‡
‚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ ÂÊÂÏÂÒÂ˜ÌÓ, Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ‡ÁÏÂ‡ Ì‡
ÔÓÒÚ˙ÔÎÂÌËˇÚ‡ ÓÚ ÂÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍËˇ ·˛‰ÊÂÚ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ‚ «ƒ¡, ÒÎÂ‰
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÎ‡‰ Á‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ë ÓÚ˜ÂÚ Á‡ ËÁ‚˙¯ÂÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë, Ò
ÔËÎÓÊÂÌË Í˙Ï ÌÂ„Ó Á‡‚ÂÂÌË ÍÓÔËˇ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÓÔ‡‚‰‡ÚÂÎÌËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË. ¬ Í‡ˇ Ì‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡ ÌÂÛÒ‚ÓÂÌËÚÂ ·˛‰ÊÂÚÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ (Ì‡ÎË˜ÌËÚÂ ÓÒÚ‡Ú˙ˆË) ÒÂ ÔÂ‚ÂÊ‰‡Ú ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ‚˙ÁÎÓÊËÚÂÎˇ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡
ÛÒÎÛ„‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ „Ó‰Ë¯ÌÓÚÓ ÔËÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ·‡ÌÍÓ‚ËÚÂ ÒÏÂÚÍË Ì‡ ·˛‰ÊÂÚÌËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ë ‚˙ÔÓÒË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ·‡ÌÍÓ‚ÓÚÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ì‡
ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒËÚÂ.
3.4. —ÓÍ˙Ú Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Â 5 „Ó‰ËÌË, Ò˜ËÚ‡ÌÓ ÓÚ ÒÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡
ƒÓ„Ó‚Ó‡ Ò˙Ò ÒÔÂ˜ÂÎËÎËˇ ÍÓÌÍÛÒ‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú.
3.5. ÕÂÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÓÚ ‰˙Ê‡‚ÌËˇ ·˛‰ÊÂÚ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡ „Ó‰ËÌ‡ Á‡ ËÁ‰˙ÊÍ‡, Í‡ÚÓ ‰ÂÎÂ„Ë‡Ì‡ ÓÚ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡ —ÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë Á‡ ÎËˆ‡ Ë ‰Âˆ‡, ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË ÓÚ Ì‡ÒËÎËÂ Ë
ÊÂÚ‚Ë Ì‡ Ú‡ÙËÍ ‚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ÒÂ‰‡ - ËÁËÒÂÌ ˆÂÌÚ˙, Ò ÓÒÌÓ‚ÌË
‰ÂÈÌÓÒÚË: "ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÒÎÓÌ", "»ÌÙÓÏË‡ÌÂ Ë ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÌÂ",
"“Â‡ÔËˇ Ë Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ", "«‡ÒÚ˙ÔÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÔÓÒÂ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó" Ë "Œ·Û˜ÂÌËÂ Á‡ ÔË‰Ó·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÏÂÌËˇ", ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ Œ·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡ ÓÚ
ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ ÔÓ Ú.3.3. Ë ÔÂÍ‡Úˇ‚‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ò ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡.
3.6. ƒÓ„Ó‚Ó˙Ú Ò˙Ò ÒÔÂ˜ÂÎËÎËˇ ÍÓÌÍÛÒ‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú Á‡ ‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ —ÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë Á‡ ÎËˆ‡ Ë ‰Âˆ‡, ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË ÓÚ Ì‡ÒËÎËÂ
Ë ÊÂÚ‚Ë Ì‡ Ú‡ÙËÍ ‚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ÒÂ‰‡ - ËÁËÒÂÌ ˆÂÌÚ˙, Ò ÓÒÌÓ‚ÌË
‰ÂÈÌÓÒÚË: "ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÒÎÓÌ", "»ÌÙÓÏË‡ÌÂ Ë ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÌÂ",
"“Â‡ÔËˇ Ë Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ", "«‡ÒÚ˙ÔÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÔÓÒÂ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó" Ë "Œ·Û˜ÂÌËÂ Á‡ ÔË‰Ó·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÏÂÌËˇ" Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡ ˘Â
ÒÂ ÒÍÎ˛˜Ë ÒÎÂ‰ Ó·ˇ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ ÍÓÌÍÛÒ‡. —Â‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡
ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Ò‡ ÛÚ‚˙‰ÂÌË Ò –Â¯ÂÌËÂ Ì‡ ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ Á‡ ‡Á‰ÂÎÂÌËÂ
Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚËÚÂ, ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌË ˜ÂÁ Ó·˘ËÌÒÍËÚÂ ·˛‰ÊÂÚË, Ì‡ ÏÂÒÚÌË Ë
‰ÂÎÂ„Ë‡ÌË ÓÚ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡, Ë Ò‡ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌË ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡
Á‡ 2021 „.
3.7. Œ·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡ ˘Â ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÍÓÌÚÓÎ Á‡ Á‡ÍÓÌÓÒ˙Ó·‡ÁÌÓÚÓ
‡ÁıÓ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡ ˜‡ÒÚÌËˇ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ, Í‡ÚÓ ‚
ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌË Ì‡Û¯ÂÌËˇ Û‚Â‰ÓÏˇ‚‡ ¿„ÂÌˆËˇÚ‡ Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ÂÍ‡.
4. ƒÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ:
4.1. ÀËˆÂÌÁ, ËÁ‰‡‰ÂÌ ÓÚ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿„ÂÌˆËˇ Á‡
Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë/”‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ, ËÁ‰‡‰ÂÌÓ ÓÚ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿„ÂÌˆËˇ Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌÓ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ
Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë/ÀËˆÂÌÁ, ËÁ‰‡‰ÂÌ ÓÚ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ì‡ ƒ˙Ê‡‚Ì‡ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ Á‡ÍËÎ‡ Ì‡ ‰ÂÚÂÚÓ - ÍÓÔËÂ, Á‡‚ÂÂÌÓ Á‡ ‚ˇÌÓÒÚ, ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ Ë
ÔÓ‰ÔÂ˜‡Ú‡ÌÓ ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡.
4.2. ÓÔËÂ ÓÚ „Ó‰Ë¯ÌËˇ Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ÂÌ ·‡Î‡ÌÒ Ë ÓÚ ÓÚ˜ÂÚ‡ Á‡ ÔËıÓ‰ËÚÂ
Ë ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÔÂ‰ıÓ‰Ì‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ (ÍÓÔËÂ, Á‡‚ÂÂÌÓ Á‡ ‚ˇÌÓÒÚ, ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ Ë ÔÓ‰ÔÂ˜‡Ú‡ÌÓ ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡);
4.3. ”‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ Á‡ Ì‡ÎË˜ËÂ/ÎËÔÒ‡ Ì‡ Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ ÔÂ‰ Õ¿œ ËÁ‰‡‰ÂÌÓ ÒÎÂ‰ ‰‡Ú‡Ú‡ Ì‡ Ó·ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ (ÓË„ËÌ‡Î).
4.4. œÓ„‡Ï‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë,
ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡ ‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂÚÓ, Ò ÓÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ ‚Ë‰Ó‚ÂÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ë „‡ÙËÍ Á‡
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡; ˆÂÎË, ÔËÌˆËÔË Ë Á‡‰‡˜Ë Ì‡ œÓ„‡Ï‡Ú‡; ˆÂÎÂ‚‡ „ÛÔ‡; ÒÚ‡ÚÂ„Ëˇ Á‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ÛÒÎÛ„ËÚÂ Ë ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÒÍÓ‚ÂÚÂ; ‰Û„Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.
4.5. œÓ„‡Ï‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌËÚÂ ÒÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ‰ÂÈÌÓÒÚË Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÌ
Ë „Ó‰Ë¯ÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ, Í‡ÍÚÓ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ,
Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡; Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ Ë ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡
ÒÎÛÊËÚÂÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ÔÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡; ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ Ò Ó„ÎÂ‰ Ì‡ ÔÓÒÚË„Ì‡ÚËÚÂ ÂÁÛÎÚ‡ÚË Á‡
ÎËˆ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ˇ ÔÓÎÁ‚‡Ú, ‚ ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚËÚÂ ËÏ.
4.6. —ÔËÒ˙Í Ò ‡·ÓÚÌËˇ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ (ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë ÔÂÒÓÌ‡Î) Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Ë Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ Í‡‰ËÚÂ - œËÎÓÊÂÌËÂ 8.
4.7. »ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ï‡ÚÂË‡ÎÌ‡Ú‡ ·‡Á‡, Ò ÍÓˇÚÓ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˙Ú, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Á‡ ˆˇÎÓÒÚÌÓÚÓ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë (‰ÓÍÛÏÂÌÚË, ‰ÓÍ‡Á‚‡˘Ë Ô‡‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ, Í‡ÍÚÓ Ë Í‡ÚÍÓ
ÓÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ ËÏÓÚ‡).
4.8. »ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ‰ÓÒÂ„‡¯Ì‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë Ë ÓÔËÚ‡ ÏÛ ‚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë Á‡ ÎËˆ‡ Ë ‰Âˆ‡.
4.9. ƒÂÍÎ‡‡ˆËˇ ÔÓ ˜Î. 64 ‡Î. 2, Ú. 4 ÓÚ «—” - œËÎÓÊÂÌËÂ 3.
4.10. ƒÂÍÎ‡‡ˆËˇ ÔÓ ˜Î. 64 ‡Î. 2, Ú. 5 ÓÚ «—” - œËÎÓÊÂÌËÂ 4.
«‡·ÂÎÂÊÍ‡: ƒÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ ÔÓ Ú. 4.9 Ë Ú. 4.10 ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ÓÚ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡, ‚ ÒÎÛ˜‡È ˜Â ÔËÚÂÊ‡‚‡ ÎËˆÂÌÁ, ËÁ‰‡‰ÂÌ ÔÓ Â‰‡ Ì‡ «—”.
4.11. ƒÂÍÎ‡‡ˆËˇ Á‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÒÚ - œËÎÓÊÂÌËÂ 2.
4.12. œÂÔÓ˙ÍË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÓÔËÚ‡ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡
ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë - ÏËÌËÏÛÏ ‰‚Â ÂÙÂÂÌˆËË (‡ÍÓ ËÏ‡ Ú‡ÍË‚‡).
4.13. «‡‚ÂÂÌÓ ÍÓÔËÂ ÓÚ: ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ ÔÓ ¡”À—“¿“ Ë
‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ Ò˙‰Â·Ì‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ ËÎË Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ Á‡ ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ/≈» .
4.14. ‘ËÌ‡ÌÒÓ‚Ó ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ ÔÓÔ˙ÎÌÂÌ ÙÓÏÛÎˇ
- œËÎÓÊÂÌËÂ 1.

4.15. ƒÂÍÎ‡‡ˆËˇ Á‡ ÎËÔÒ‡ ËÎË Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ‰‚ÓÈÌÓ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Á‡
Â‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë - œËÎÓÊÂÌËÂ 5.
4.16. ƒÂÍÎ‡‡ˆËˇ Á‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ, „‡‡ÌÚË‡˘‡ ÛÔ‡ÊÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë
- œËÎÓÊÂÌËÂ 6.
4.17. ƒÂÍÎ‡‡ˆËˇ, ˜Â Í‡Ì‰Ë‰‡Ú˙Ú ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ Ó·Á‡‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë - œËÎÓÊÂÌËÂ 7.
4.18. ÓÏËÒËˇÚ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ Ò˙Ò Á‡ÔÓ‚Â‰ Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Á‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂ
Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÓ ÒÎÛÊÂ·ÂÌ Â‰ ÒÔ‡‚Í‡ Á‡
Ì‡ÎË˜ËÂ/ÎËÔÒ‡ Ì‡ Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ ÔÂ‰ Œ·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡.
5. ƒ‡Ú‡, ˜‡Ò Ë Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡.
Õ‡˜ËÌ˙Ú Ì‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡ ˘Â ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ÔË ÒÎÂ‰ÌËˇ
Â‰:
5.1. ÓÏËÒËˇ, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ Ò˙Ò Á‡ÔÓ‚Â‰ Ì‡ ÏÂÚ‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡,
‡Á„ÎÂÊ‰‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË ÔÓ Ú. 4, ÔÓ‚Âˇ‚‡
Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ë Â‰Ó‚ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ. ‡Ì‰Ë‰‡Ú, ÍÓÈÚÓ ÌÂ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡
Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ Ë ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ‚ÒË˜ÍË ËÁËÒÍÛÂÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Ò˙„Î‡ÒÌÓ Ú. 4, ÒÂ
ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡.
5.2. ÓÏËÒËˇÚ‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡, ÓˆÂÌˇ‚‡ Ë ÍÎ‡ÒË‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÚÂ ÍËÚÂËË ‚ Ú. 8.
5.3. œÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÚ‡ ˘Â ÒÂ ÓÚ‚ÓˇÚ Ì‡ 22.11.2021 „., ‚ 10,00 ˜‡Ò‡
‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡, ÂÚ. 2, (Á‡ÒÂ‰‡ÚÂÎÌ‡ Á‡Î‡), ÔÓ Â‰‡ Ì‡ ÚˇıÌÓÚÓ
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ ‚ Œ·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡.
5.4. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ÌÂ Â ÔÂ˜Í‡ Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
ÔÓˆÂ‰Û‡Ú‡.
5.5. ÓÏËÒËˇÚ‡ Ò˙ÒÚ‡‚ˇ ÔÓÚÓÍÓÎ Á‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂÚÓ, ÓˆÂÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë
ÍÎ‡ÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ.
6.
‡ÂÌ ÒÓÍ Ë ÏˇÒÚÓ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË:
6.1. ‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ ÔÓ Ú. 4 ‰Ó 17:00 ˜‡Ò‡ Ì‡
19.11.2021 „. ‚ ÷ÂÌÚ˙‡ Á‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ ‚ Œ·˘ËÌ‡
œÂ˘Â‡ Ò ‡‰ÂÒ: „. œÂ˘Â‡, ÛÎ. "ƒÓÈ‡ÌÒÍ‡ ÂÔÓÔÂˇ" π 17.
6.2. ‡Ì‰Ë‰‡Ú˙Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ ‚ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì ÌÂÔÓÁ‡˜ÂÌ
ÔÎËÍ. œË ÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÚ‡ ‚˙ıÛ ÔÎËÍ‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎˇÁ‚‡Ú ‚ıÓ‰ˇ˘ π, ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò Ì‡ ‚ÌÂÒÂÌÓÚÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Ë ÚÂÁË ‰‡ÌÌË ÒÂ ‚ÔËÒ‚‡Ú
‚˙‚ ‚ıÓ‰ˇ˘ Â„ËÒÚ˙, Á‡ ÍÓÂÚÓ Ì‡ ‚ÌÓÒËÚÂÎˇ ÒÂ ËÁ‰‡‚‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ.
6.3. œÎËÍ˙Ú ÒÂ Ì‡‰ÔËÒ‚‡ ÔÓ ÒÎÂ‰ÌËˇ Ì‡˜ËÌ: ÓÌÍÛÒ Á‡ ˜‡ÒÚÂÌ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ —ÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë Á‡ ÎËˆ‡ Ë ‰Âˆ‡, ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË ÓÚ Ì‡ÒËÎËÂ Ë ÊÂÚ‚Ë
Ì‡ Ú‡ÙËÍ ‚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ÒÂ‰‡ - ËÁËÒÂÌ ˆÂÌÚ˙, Ò ÓÒÌÓ‚ÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË: "ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÒÎÓÌ", "»ÌÙÓÏË‡ÌÂ Ë ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÌÂ", "“Â‡ÔËˇ
Ë Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ", "«‡ÒÚ˙ÔÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÔÓÒÂ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó" Ë "Œ·Û˜ÂÌËÂ Á‡
ÔË‰Ó·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÏÂÌËˇ" ‚ „. œÂ˘Â‡. ¬˙ıÛ ÔÎËÍ‡ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡: Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡, ‡‰ÂÒ Á‡ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆËˇ, ÚÂÎÂÙÓÌ, Ù‡ÍÒ Ë Â-mail.
6.4. œÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ, ËÁÔ‡ÚÂÌË ÔÓ ÔÓ˘‡Ú‡, ÌÂ ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú.
6.5. œÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ, ÔÓ‰‡‰ÂÌË ÒÎÂ‰ Í‡ÈÌËˇ ÒÓÍ, ÌÂ ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú.
7. ‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ Ó·ˇ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ ÍÓÌÍÛÒ‡.
7.1. ¬ 14-‰ÌÂ‚ÂÌ ÒÓÍ ÓÚ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÍÓÏËÒËˇÚ‡
ËÁ‚˙¯‚‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ Ë ËÁ„ÓÚ‚ˇ ÔÓÚÓÍÓÎ Á‡ ÍÎ‡ÒË‡ÌÂ Ì‡
Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ.
7.2. ¬˙Á ÓÒÌÓ‚‡ Ì‡ ÔÓÚÓÍÓÎ‡, ËÁ„ÓÚ‚ÂÌ ÓÚ ÍÓÏËÒËˇÚ‡, ÏÂÚ˙Ú Ì‡
Ó·˘ËÌ‡Ú‡ ‚ ÒÓÍ ÓÚ 3 ‡·ÓÚÌË ‰ÌË ÒÎÂ‰ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡ ËÁ‰‡‚‡
Á‡ÔÓ‚Â‰ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÒÔÂ˜ÂÎËÎËˇ ÍÓÌÍÛÒ‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú.
7.3. –ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÒÂ Ò˙Ó·˘‡‚‡Ú Ì‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ÎËÚÂ ‚ ÌÂ„Ó
Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË ‚ ÒÓÍ ‰Ó 7 ‡·ÓÚÌË ‰ÌË ÓÚ ËÁ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡ÔÓ‚Â‰Ú‡. «‡ÔÓ‚Â‰Ú‡
Ì‡ ÍÏÂÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Ó·Ê‡Î‚‡ÌÂ ÔÓ Â‰‡ Ì‡ ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÔÓˆÂÒÛ‡ÎÌËˇ ÍÓ‰ÂÍÒ.
7.4. ¬˙Á ÓÒÌÓ‚‡ Ì‡ Á‡ÔÓ‚Â‰Ú‡ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ ÍÎ‡ÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ, ÏÂÚ˙Ú Ì‡ Œ·˘ËÌ‡ œÂ˘Â‡ ÒÍÎ˛˜‚‡ ‰Ó„Ó‚Ó Ò Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡, ÍÎ‡ÒË‡Ì
Ì‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ, Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌÓÚÓ ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ Á‡ÔÓ‚Â‰ Ë ‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ‡Ú‡ ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡
ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë.
7.5. ƒÓ„Ó‚Ó Á‡ ‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë,
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÒÍÎ˛˜Ë Ë ÔË Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú, ‡ÍÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇ
Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÍÓÌÍÛÒÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ.
8. Õ‡˜ËÌ Ì‡ ÓˆÂÌˇ‚‡ÌÂ.
ƒÓÔÛÒÌ‡ÚËÚÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË ˘Â ·˙‰‡Ú ÓˆÂÌˇ‚‡ÌË Ì‡ ·‡Á‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÍËÚÂËË Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË:
8.1. —˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Ò ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ó·ˇ‚ÂÌËÚÂ
ÛÒÎÓ‚Ëˇ - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË 15;
8.1.1. ¿‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÒÚ Ë Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ‡Ú‡ ‚ ÔÓÂÍÚÌÓÚÓ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË 5;
8.1.2. ŒˆÂÌÍ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎÌ‡ ·‡Á‡ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ
ÛÒÎÛ„Ë - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË 5;
8.1.3. ŒˆÂÌÍ‡ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ
ÛÒÎÛ„Ë - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË 5;
8.2. ŒÔËÚ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ ‚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ
ÛÒÎÛ„Ë, ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡ ‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂÚÓ - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË 20;
8.2.1. ¡ÓÈ „Ó‰ËÌË ÓÔËÚ ‚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË - 5;
8.2.2. ¡ÓÈ „Ó‰ËÌË ‚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë, ÔÂ‰ÏÂÚ
Ì‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ÍÓÌÍÛÒ - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË 10;
8.2.3. ¡ÓÈ Â‡ÎËÁË‡ÌË ÔÓÂÍÚË Ò ÏÂÒÚÌËÚÂ ‚Î‡ÒÚË, ÕœŒ Ë ‰Û„Ë
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ËÌÒÚËÚÛˆËË - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË 5.
8.3. ‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ÒÎÛÊËÚÂÎËÚÂ Á‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ
ÚÓ˜ÍË 15.
8.3.1. Œ„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ
·ÓÈ ÚÓ˜ÍË 5;
8.3.2. ‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡Î‡, ‰ÓÍ‡Á‡Ì‡ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË 5;
8.3.3. œÓ„‡Ï‡ Á‡ ÔÂÍ‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ, ÔÓ‰·Ó, ‡Á‚ËÚËÂ Ë Ó·Û˜ÂÌËÂ
Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡Î‡ - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË 5;
8.4. ‘ËÌ‡ÌÒÓ‚‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ
ÚÓ˜ÍË 10.
8.4.1. œÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú, ‚Ë‰ÂÌ ÓÚ ŒÚ˜ÂÚ‡ Á‡ ÔËıÓ‰ËÚÂ Ë ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Ò ÎËÔÒ‡ Ì‡ Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇ Í˙Ï ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË 5.
8.4.2. ŒÔÚËÏ‡ÎÌ‡ ‡Á·Ë‚Í‡ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Ò ÔÓ‰Ó·Ì‡ Ó·ÓÒÌÓ‚Í‡ ‚
‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ó·ˇ‚ÂÌËˇ ·˛‰ÊÂÚ, Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ëˇ
ÒÚ‡Ì‰‡Ú Á‡ ËÁ‰˙ÊÍ‡ - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË 5.
8.5. œÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ‡ ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ œÓ„‡Ï‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë, ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡ ‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂÚÓ - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ
ÚÓ˜ÍË 20.
8.5.1. ÷ÂÎË, ÔËÌˆËÔË Ë Á‡‰‡˜Ë Ì‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ
·ÓÈ ÚÓ˜ÍË 5;
8.5.2. Œ˜‡Í‚‡ÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÒÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË 5;
8.5.3. œÓ‰Ó·ÌÓ ÓÔËÒ‡ÌËÂ Ë „‡ÙËÍ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚËÚÂ - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ
·ÓÈ ÚÓ˜ÍË 10;
8.6. ƒÛ„Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ - œÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ‡ ÓÚ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ œÓ„‡Ï‡
Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌËÚÂ ÒÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë
- Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË 20.
8.6.1. ‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ Ë ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡Î‡,
ÍÓËÚÓ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ÔË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë
- Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË 5;
8.6.2. ŒÒÌÓ‚ÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÌ Ë „Ó‰Ë¯ÂÌ
ÍÓÌÚÓÎ Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË 10.
8.6.3. ≈ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë Ò Ó„ÎÂ‰ Ì‡ Ó˜‡Í‚‡ÌË
ÂÁÛÎÚ‡ÚË - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË 5;
8.7. ‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ˘Â ÒÂ ÍÎ‡ÒË‡Ú ÔÓ ·Óˇ Ì‡ ÚÓ˜ÍËÚÂ, Í‡ÚÓ
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇÚ Ó·˘ ·ÓÈ ÚÓ˜ÍË Â 100.
9. ƒÛ„Ë ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ.
9.1. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÒÂÚËÙËÍ‡ÚË, Í‡Ò‡Â˘Ë ÔÂ‰ÏÂÚ‡ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡
‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌË ÛÒÎÛ„Ë.
«‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ: ÚÂÎ. 0350/6-22-08, ‚˙Ú. 104 - ÓÚ‰ÂÎ
"Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, ÍÛÎÚÛ‡, ÒÓˆË‡ÎÌË Ë ÏÎ‡‰ÂÊÍË ‰ÂÈÌÓÒÚË".
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Терористите извършиха
21 атаки в Сирия
Терористите от групировката “Джабхат ал-Нусра” извършиха 14 атаки в провинция Идлиб,
каза руският контраадмирал Вадим Кулит, цитиран от РИА
Новости. Още седем атаки бяха
извършени в провинциите Латакия и Алепо. Отделно терористите прехвърлиха ракети с токсични
вещества на фронтовата линия в
Идлиб и Хама. Според съобщения
в медиите, те организират провокация, за да обвинят правителствената армия в използване на
химическо оръжие.

Талибаните създават
по границата батальон
от камикадзета

СНИМКИ БГНЕС

Жители на италианския град Торино чакат реда си, за да гласуват в местните
избори, които се провеждат на 3-4 октомври. Около 14 милиона гласоподаватели
от 1342 града избират кметове, градски и общински съвети

Властта в Грузия
печели местния вот
Провали се опитът на Михаил Саакашвили да вдигне
бунт срещу управляващата партия „Грузинска мечта”
Лидерът на управляващата партия “Грузинска мечта”
Ираклий Кобахидзе обяви в
неделя за убедителна победа
на местните избори, предадоха агенциите. “Преброени са
три четвърти от избирателните секции, ние получаваме
47,83%, а опозиционното
“Единно национално движение” (ЕНД), огласи той. “Като
цяло в страната победиха
мира и развитието”, обобщи
Колахидзе. Избирателната активност е била 51,92 на сто.
Ираклий Кобахидзе обеща
партията да победи във всичките останали 20 от общо 64
общини, където на 30 октомври ще се проведе втори тур,
след като на първия тур в тях

не бе излъчен победител с над
50% от гласовете. Сред тях и
столицата Тбилиси.
Сегашните избори имаха
особено значение за Грузия
също, защото техният резултат трябваше определи съдбата на управляващата партия и
правителството. По-рано тази
година страната бе изпаднала
в политическа криза. В съответствие със споразумението
от тази пролет между “Грузинската мечта” и опозицията, сключено с посредничеството на ръководителя на Европейския съвет Шарл Мишел, управляващата партия
трябваше да насрочи предсрочни парламентарни избори през пролетта на 2022 г.,

ако на сегашните местни избори не успееше да спечели
43% от гласовете в страната.
Резултатът от вота обаче показва, че предсрочни избори
отпадат.
В същото време опозиционните партии заявиха, че
широко разпространените
нередности подкопават доверието в изборите, които се
проведоха в напрегната атмосфера, след като бившият
президент и главен опозиционен лидер Михаил Саакашвили бе арестуван при тайното му завръщане в петък
от изгнание в Украйна. Според формалния лидер на ЕНД
Георги Барамидзе вотът е
фалшифициран. “Доверието в

изборите вече беше подкопано от факта, че лидерът на
опозицията първо беше принуден да отиде в изгнание, а
след това беше арестуван”,
каза той, визирайки Саакашвили.
Но обстановката в Тбилиси е спокойна след вота, нямаше протести на привържениците на Саакашвили. “Провали се опитът на Михаил
Саакашвили да играе ва банк,
разчитайки на мащабната подкрепа на своите привърженици и свалянето на правителството”, заяви пред агенция
РИА “Новости” политологът
от Института за международни изследвания Николай
Силаев.

Франция протестира
срещу ценовия скок

Зеленски: Трябва да
водим „нагла” политика

Във Франция започна нова мощна протестна вълна, този
път срещу ценовия скок на тока и газа. От 1 октомври те се
покачиха с 12,6%. Само за една година тарифите са се вдигнали с 60%, твърдят икономистите. Очаква се електричеството да поскъпне от февруари 2022 г. На 5 октомври предстои първата национална стачка за тази есен. Недоволството от покачването на цените на газа и тока се вля в съботните протести на французите, заедно с тези срещу КОВИДмерките, а начело на шествията отново излезе протестното
движение на Жълтите жилетки.
За да смекчи удара, в четвъртък френският премиер Жан
Кастекс обяви “тарифен щит”, като обеща замразяване на
нови покачвания на газа до април и поскъпване на тока само
с 4% вместо предвижданите 10-12%. Той не изключи и
преразглеждане на енергийните помощи за социално слаби
хора. Според последните данни над 6 млн. французи страдат
от “енергийна бедност”. Протестите ще се проведат в месеците преди президентските избори.

Украинският президент Владимир Зеленски смята, че без
“наглата” международна политика на Украйна никой няма
да забележи как страната се движи напред. Той каза това на
среща на парламентарната фракция на управляващата партия “Слуга на народа” в град Трускавец. “Вярвам, че сме
могъщи. И днес нашата политика е “нахална”. И аз съм
убеден, че без силна международна политика, без такава
“наглост” никой няма да види стъпките на Украйна напред”,
заяви той. Според него Киев няма време да чака, докато бъде
приет в ЕС.
Зеленски смята също, че президентството и външното
министерство са направили много за международната субектност на страната, което той окачестви като “главната
победа тази година”.
Той оцени работата си като президент със 7-8 точки от
12, а на партията “Слугата на народа” с на 3+ по петобалната скала. Той смята да остане на поста, докато не изпълни
всички обещания.

Управляващите в Афганистан
талибани създадоха специален батальон от самоубийци, които ще
охраняват границата с Китай и
Таджикистан. Това съобщи замуправителят на северната провинция Бадахшан мола Нисар Ахмад Ахмади, назначен от радикалите. Бойците от батальона са
участвали в терористични атаки
срещу предишната афганистанска
армия и военни от международната коалиция, ръководена от Вашингтон.

Протестиращи
в Бразилия искат
отстраняването
на Болсонаро
Хиляди бразилци излязоха в
събота по улиците в цялата страна, призовавайки отово за отстраняването на президента Жаир Болсонаро заради провалената му КОВИД-политика, предадоха агенциите. Починалите от заразата в
страната са почти 600 000 души,
Бразилия е втора в света по този
показател след САЩ.

Хиляди педофили
във френската
католическа църква
Между 2900 и 3200 свещеници
педофили и други лица са действали във френската католическа
църква от 1950 г. насам, заяви пред
АФП Жан-Марк Сове, ръководителят на независимата комисия, разследваща скандала. По думите му
това е “минимална оценка”. Комисията е готова с доклад, който ще
бъде представен на 5 октомври.

Жителите на северния чилийски
град Икике проведоха поредната
демонстрация срещу миграцията.
Преди няколко дни те разтуриха
спонтанно възникнал палатков
лагер на венецуелци в града.
Акцията им бе посрещната
разнопосочно от чилийците
и в много градове в страната,
включително в столицата Сантяго,
се провеждат акции както срещу,
така и в защита на мигрантите
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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 1939-1941 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.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Оцапаха и...
От стр. 1
Подгласничката на
Герджиков Невяна Митева и тя: дошло било “време за истинско обединение и всички да сме любящи, да не ни разединява
омразата”. Хайде, холан,
вие разединявате нацията,
насъсквате я, скрити зад
елея на нова манипулация. Как да се слеят антифашистите с тези, които
оневиниха топтан убийците, осъдени от Народния
съд, а сега ни пробутват
нов президент “обедини-

тел”? Каква любов между
хората, които честно
строиха България десетилетия наред, а днес същите “инициатори” ги наричат престъпници? Просто
лъсна, че никой няма намерение да обединява нацията, а пак я залъгват
хората на Бойко Борисов,
белким отново се качат на
коня - този път с мантрата за интелекта срещу
“ботуша” на омразния им
Радев. Белким пак сработи наглостта, използвана
за Плевнелиев: “И магаре
да туря, пак ще го избе-

рат”. Искат да примамят
хората с интелигента ректор, вещ в класическата
филология, който се изправял срещу “зелените
чорапи”, както рекна активистката антикомунист
и бивш министър проф.
Румяна Коларова. Апропо, летците от ВВС не
носят зелени чорапи... Но
нали уж сте тръгнали да
обединявате нацията, що
обиждате военните?
Какво търси в тази
компания приятелят ми,
ректорът Герджиков, той
си знае. Лошото е, че не

се посвениха и Алма матер да омажат с политическите си игри. Имаше
поне една доказана ценност - водещият университет на България. И нея
разсипват и омърсяват.
Но пък един куп медии се
юрнаха да възпяват новия
кандидат. Гледайте само
какво ще е из вестниците
на Блъсков и не само в
тях до 14 ноември! Какво
пък - хайде да ги послушаме и да се обединим около фашизма и русофобията! Ще ни е за последен път. Сетне - амин!

Побързайте!
Мая ЙОВАНОВСКА

Напоследък понятието “енергийна бедност” е
често споменавано. То
нашумя от времето на
протестите срещу високите сметки за ток през
януари 2013 г., но в родното законодателство все
още липсва определение
за енергийна бедност.
“Заслугата” е на поредицата правителства на
Бойко Борисов. През ми-

налата година Европейската комисия постави
официално въпроса пред
страната ни да дефинира
това понятие, но това
отново бе проспано.
Заради високата инфлация при възстановяването от КОВИД-кризата
и огромния ръст в цените
на горивата и тока все
повече се говори за енергийно бедни фирми. Вече
бяха представени мерки
за подпомагането им, защото част от тях вече загубиха конкурентоспособност, някои спряха
производство, други са
пред фалит. Основното
подпомагане, което се
предлага, е 50 лева на мегаватчас електроенергия.
Кога ще стане това обаче
не е много ясно. Не е
лошо да се побърза и все
пак да има критерии за

подпомагане, защото някои компании не само не
са зле, но и натрупаха
големи печалби.
Световните агенции
гърмят, че енергийната
криза в Европа се задълбочава и милиoни домакинства мoжe дa ocтaнaт нa
cтyдeнo тaзи зимa зapaди
поскъпването нa гaзa и
eлeктpичecтвoтo. Какво е
положението на родна
почва? Газът, който има
основно влияние върху цените, включително и на
парното, поскъпна с 36%
от 1 октомври. Цената му
от миналата година е скочила с 250-300%. Макар
че преди дни шефът на
КЕВР Иван Иванов ни успокояваше, че токът за
бита нямало да се повишава до януари, от Нова година се задава непоносим
ценови шок от 20-30%.

Политическата обстановка в страната е сложна, предстоят избори, но
час по-скоро експертите,
правителството, ако щете
и партиите, трябва да помислят за мерки, чрез които да бъдат защитени
домакинствата в най-бедната държава на ЕС.
БСП вече предложи четири мерки за подпомагането им заради високите цени. Сега му е времето, другите страни вече
го направиха. Не чакайте последния възможен
момент, вгледани в пъпа
си! Вземете решение час
по-скоро, защото България от години е на върха
в класацията по енергийна бедност и сегашните
цени ще докарат много
повече домакинства до
тежко финансово положение. Побързайте!

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 по-късно 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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АЕЦ „Белене” или нов блок
в „Козлодуй” - изберете сами
Едно е ясно: без нови ядрени мощности страната ни е обречена
Евгени ГАВРИЛОВ

Въпросът за бъдещето на ядрената
енергетика у нас като възможност за укротяване на галопиращите цени на електроенергията отново стана актуален. Към
това трябва да прибавим и предизборното време, когато темата става любима
дъвка за знайни и незнайни политици. В
обществото се появи, макар и негласен,
консенсус, че само с вятърни перки и
соларни панели няма как да ни бъде.
Сега обаче има и друг проблем - къде
да бъдат изградени евентуални нови ядрени мощности. АЕЦ “Белене” е докаран
до състояние, в което е неизпълним проект, коментира председателят на енергийната комисия в 46-ото Народно събрание Иван Хиновски. Според него на дневен ред е провеждането на “процедура с
европейски облик” за изграждането на
два нови блока в АЕЦ “Козлодуй”.
“Твърдо съм за изграждането на втора
ядрена мощност. Всички актуализирани
анализи показват, че това ще бъде едно
от най-изгодните икономически производства на електроенергия след десет години”, коментира Хиновски.
Преди дни, когато съобщи за мерките в подкрепа на бизнеса срещу високите цени на тока, служебният премиер Стефан Янев призова за експертен
диалог, който да помогне за изграждането на визия за развитието на ядрената енергетика у нас.

Проекти
В момента на дневен ред са два ядрени проекта. Единият е АЕЦ “Белене”,
който е на етап преговори с потенциални инвеститори, но работата бе замразена заради пандемията и ограниченията за
пътуване, наложени в Европа. Другият е
за два нови блока в АЕЦ “Козлодуй”. За
тях е одобрена площадка и има издадено
разрешение от Агенцията за ядрено регулиране. В началото на годината предишното правителство направи и анализи за възможните варианти за реализацията на проекта. Тогава експерти
потвърдиха, че оборудването за АЕЦ
“Белене” може да бъде използвано при
нужда за двата нови блока. От самата
ядрена централа коментираха, че анализират и варианти за включване на малки
модулни реактори. Всичко това обаче бе
предшествано от внезапното посещение
на американския посланик Херо Мустафа в АЕЦ “Козлодуй” и откритото лобиране за американската “Уестингхаус”.
Заблуда е да се каже, че като има
проект за два блока на АЕЦ “Белене и
се вземе единият реактор, ще може същият този проект да се “натамъни” за 7-и
блок за АЕЦ “Козлодуй”. На практика
Белене остава не без един реактор, а без

нищо. Когато от един проект с два реактора махнете един, вие вече нямате проект. А и за “Козлодуй” няма проект. И
за “Белене” няма да има проект, е мнението на председателя на “Булатом”
Богомил Манчев. Според него строителството на 7-и блок на “Козлодуй” ще
отнеме между 12 и 15 години, тъй като
по същество става нов проект. При това
само за един блок. България има нужда
и от двата проекта - и от АЕЦ “Белене”,
и от 7-и и 8-и блок на АЕЦ “Козлодуй”
заради “зелената сделка”, коментира
председателят на “Булатом”. Затова според него най-добрият вариант е държавата да изгради и двата проекта.

Заблуда
Ако през 2012 г. правителството
реши да замрази проекта за “Белене”
поради финансови причини, днес финансовата невъзможност е на второ
място. Първият въпрос е свързан с производството на чиста енергия и с какво
ще бъдат заместени 18 милиона мегаватчаса, които дават ядрените мощности у нас. Богомил Манчев е категоричен, че от техническа гледна точка и на
двете места могат да бъдат построени
атомни енергийни блокове. От лицензионна гледна точка ще изгубим 7-8 години, с които сме напред на площадка
“Белене”. Според експерта на площадката на 7-и блок на “Козлодуй” няма
нищо. “Там има една нива, а площадка
“Белене” е най-готовата площадка в
света за правене на атомна централа.
Там е свършена много подготвителна
работа. Проектът е минал всички оценки, през всички необходими разрешения, има технически проект”, твърди
председателят на “Булатом”.

Въпроси
Има и много други въпроси, като
например т.нар. ноу-хау, обясни експертът. Той се спря в частност на предложението на посланика на САЩ в
България Херо Мустафа за хибриден

реактор с гориво от “Уестингхаус”, което ще се използва за реактора на 7-и
блок в “Козлодуй”, като обясни, че от
техническа гледна точка това ще е
възможно, но след години. “Не е
възможно да се получи зарядка с американско гориво на руска технология.
Няколко години - искат, не искат - ще
трябва да се съгласят (от “Уестингхаус”) реакторът да бъде руска технология, с руското гориво от ТВЕЛ”, каза
Манчев, като обясни, че ще са необходими “достатъчно доработки”, така че
“например някъде след пет години може
да започне съвсем спокойно зареждане
с гориво на “Уестингхаус”. Става
въпрос за дейности, свързани с физическата част, които трябва да се извършат
така, че да приемат горивото.
“Това не е толкова просто. Това ще
се случи и в един дълъг период и на 5и, и на 6-и блок на АЕЦ “Козлодуй”,
нищо, че подписаха споразумение. Тъй
като на двата блока до 2025 г. горивото
се доставя от ТВЕЛ и след това постепенно ще се подменя с това, което се
произвежда от “Уестингхаус”. Тя е добра компания. Тя знае как да прави гориво, но технологията е друга, чужда.
По друг начин се контролира неутронният поток, мощността на регулиране.
Всичко това е направено от Курчатовския институт като конструктор и “Гидропрес”. Собственикът на тази технология е “Росатом”, обясни Манчев.

Цена
“Оттук нататък има и един също доста съществен въпрос и той се състои в
това кой ще е бъдещият собственик на 7и блок. Тази компания ще бъде 100%
държавна или и там ще бъде със стратегически инвеститор? Този въпрос е изключително важен от гледна точка на
събиране на парите и на начина, по който ще се синдикират едни 6-7 милиарда
евро. Толкова ще излезе единият реактор, когато е сам, и това е много оптимистична цена. Защото този блок, който ще
трябва да бъде направен там на тази нива,

ще трябва да се привърже към тази площадка”, обясни той. Това по думите му
обхваща всички помощни системи, включително и това как ще взима вода от
река Дунав. Тъй като, според експерта,
тези съществуващи системи са на по 60
години, те ще трябва да се изградят наново или да се подобрят, но това ще
струва по-скъпо. Според експерта технически няма да има проблем за лицензирането. “Лицензионният период трае
много години, докато се стигне до това
да видим на площадката да работи машина”, допълни Манчев. По думите му
обаче ще са необходими поне 5-7 години, а след това още 6 години, за да се
изгради и да се пусне в експлоатация
нов блок на тази площадка. “Така че през
това десетилетие там блок трудно ще
заработи”, коментира Манчев.

Предпочитания
Изграждането на нови мощности в
АЕЦ “Козлодуй” е по-предпочитаният от
българите вариант от довършването на
строежа на АЕЦ “Белене”, сочи проучване на Националния център за парламентарни изследвания (НЦПИ) към Народното събрание за обществените нагласи по теми и проблеми на енергетика,
направено преди година. Според него
62,2 на сто от запитаните са “за” изграждане на нова ядрена мощност в страната,
докато 12 на сто са “против”, също толкова са нито “за”, нито “против”, а останалите не могат да преценят. 61,8% от
хората са “за” нов блок в съществуващата АЕЦ “Козлодуй”. “За” продължаване
на проекта за “Белене” са 56,2 на сто от
интервюираните. Масово посочваните
проблеми са растящата зависимост от
вносна енергия, недостатъчната диверсификация на източниците и високите и нестабилни цени на енергията. 30 процента смятат енергията за скъпа. За ограничаване на вредните емисии от ТЕЦ, но и
за запазване на работните места, са се
обявили 29 на сто от анкетираните. Така
че АЕЦ “Белене” или нови мощности в
“Козлодуй” - изберете сами.

10

ПОНЕДЕЛНИК
4 ОКТОМВРИ

АКЦЕНТ

2021

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Радев и Йотова обединиха
политици, артисти и учени
Седем ректори и почти 30 кметове влизат в Инициативния комитет,
издигащ настоящата президентска двойка за нов мандат
Павлета ДАВИДОВА

Ако някои политици само
на думи “обединяват” различни
групи българи, то Инициативният комитет зад Румен Радев и
Илияна Йотова на практика
показа, че това е възможно. Зад
настоящата президентска двойка застанаха много артисти,
учени и политици с различни
убеждения. Прави впечатление,
че от общо 189 имена, 28 са на
кметове. Очаквано, по-голямата част от тях са на “червени”
градоначалници, но има и няколко изключения - плевенският Георг Спартански, издигнат
от “Демократична България”,
Цветан Ценков от СДС, добричкият Йордан Йорданов, издигнат от местна коалиция около “България на гражданите”,
карнобатският Георги Димитров и Милена Недева в Каспи-

чан. Седесарите вече се отрекоха от кмета на Видин заради
подкрепата му към Радев и
Йотова. В БСП обаче са доволни, че в списъка са кметовете
им от областните Разград, Плевен и Русе, както и общинските
на Горна Малина, Ковачевци,
Самоков, Полски Тръмбеш,
Тунджа, Троян, Павликени, Пещера, Левски, Попово, Първомай, Родопи, Сухиндол, Правец, Созопол, Дряново и др.
Тук са ген. Ангел Марин,
който бе вицепрезидент на Георги Първанов, и дясната
ръка на покойния Стефан Данаилов - експертът по култура Невяна Малчева. Сред
поддръжниците на Радев са и
лица с политическа кариера в
миналото като бившият депутат от ДПС Осман Октай и
Бойко Ноев, министър на отбраната в кабинета “Костов”.
Четирима души от Стратегическия съвет на президента
влизат в списъка - социолозите Александър Маринов и
Живко Георгиев, театроведката Гергана Пирозова и енергийният експерт Еленко Божков. Двама души от УС на БНБ
също са в Инициативния комитет - Людмила Елкова и
Николай Неновски, които бяха
назначени от квотата на Румен

“Ние не подкрепяме България в проблемите, които тя създава в европейската перспектива на Северна Македония”.
Това е казал гръцкият премиер Кириакос
Мицотакис тези дни в кулоарите на проведения Атински демократичен форум.
Това е позиция на премиер, чиято
държава 30 години създаваше проблеми
пред европейската перспектива на Северна Македония (или БЮРМ, както се
наричаше тя преди Преспанския договор). Гърция прехвърляше проблеми не
просто от едно столетие в друго, а проблеми на хилядолетията. Всички обаче
знаем, че Атина бе права, затова пречките пред европерспективите на РС Македония не звучаха като проблем. Гърция
не просто отстояваше идентичността си,
а и историческата истина от комплексарския тарикатлък на една новопръкнала се
държава, която се опитваше да краде от
историята на своите съседи, за да се
накичи с национално самочувствие и цивилизационно признание. И се напъваше
да прави помен с чужда пита.

Радев в централната банка.
Силно застъпена е и образователната сфера. Седем ректори
на университети застават с имената си зад Радев-Йотова - на
Лесотехническия университет
проф. Иван Илиев, на медицинските в Пловдив и София проф.
Мариана Мурджева и акад.
Лъчезар Трайков, на Висшето
училище по телекомуникации и
пощи проф. Миглена Темелкова-Бакалова, на Русенския проф.
Христо Белоев, на ВТУ проф.
Христо Бонджолов, на Музикалната академия Сава Димитров.
Ръководителят на кадедра “Икономикс” в УНСС доц. Ивайло
Мирчев, деканът от ТУ в София
проф. Невена Малева също са в
групата. СУ “Св. Климент Охридски” се представя с няколко
свои преподаватели, сред които
е и проф. Искра Баева. От Нов
български университет е Любомир Тимчев. Тук е и председателят на Тракийския научен институт, както и шефът на Института по винарство и лозарство. Младите учащи са представени с председателите на
Студентските съвети във ВТУ
и Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.
Приятелите на ДУМА журналистите Юлия Пискулийска и Спирдон Спирдонов,

също застават зад Йотова и
Радев. Анна Заркова и Даниела
Кънева са редом до “червените” Велислава Дърева и Тома
Томов. Групата на журналистите се допълва от Димитър
Ставрев, Ева Кикерезова, Копринка Червенкова, Нейка
Кръстева, Симеон Идакиев и
др. Заедно с тях са и шефовете
на творческите съюзи на журналистите и писателите Снежана Тодорова и Боян Ангелов.
Над 40 души в Инициативния комитет представляват културната сфера - музиканти, артисти, певци, художници и
скулптори. Радев е успял да
привлече на своя страна емблематични музиканти от ФСБ Иван Лечев и Румен Бояджиев.
Петър Писарски от “Атлас”
също е за президента. Оперната
прима Еделина Кънева, шефът
на Софийската опера и балет
акад. Пламен Карталов, хореографката на балет “Арабеск”
Боряна Сечанова, директорката
на ансамбъл “Филип Кутев”
проф. Елена Кутева-Тъпкова, диригентът на ансамбъла Георги
Андреев и председателят на
Съюза на българските музикални и танцови дейци Станислав
Почекански придават допълнителна тежест на комитета. Орлин Горанов, Мариана Попова

Двуличната Атина
Юри МИХАЛКОВ

Мицотакис не може да не знае, че
каузата на България спрямо РСМ е същата. Страната създава пречки пред европерспективите на РСМ, защото отстоява идентичността си и историческата истина от фалшификации. В този смисъл
България продължава каузата на Гърция.

При това тази кауза е по-болезнена, защото засяга близкото историческо минало, което жигосва по-силно, отколкото антична история отпреди Христа.
Следите от това минало са още пресни,
раните още кървят, защото то има своите живи носители. Затова и пречките
ни пред РСМ са праведни, а позицията
на гръцкия премиер звучи кощунствено
спрямо страната ни.
И ако сме нация, която държи на себе
си, да обявим бойкот на гръцкия туризъм,
колкото и да са привлекателни дестинациите и морето му. Но май не сме като
поляците, унгарците или чехите.
Между другото, външният министър
Никос Дендиас заемаше далеч по-балансирана позиция, пазеше се да вземе страна в спора София-Скопие и изразяваше
готовност страната му да посредничи. Но
началникът му се позиционира анти-

и Росица Кирилова също заявяват подкрепата си. Скулпторът
Валентин Старчев, художникът
Греди Асса и артистът Енчо
Керязов са сред познатите имена, преодолели политически и
други различния. Може би за
още малко “цвят” сред инициаторите е и бившата мисис България Трансконтинентал Полина
Паньова-Балик, която е и доктор по естетическа медицина.
Спортните среди са представени от легендите в борбата
Георги Мърков и Александър
Томов. Левскарят волейболист
Владимир Николов е редом до
цесекаря футболист Емил Костадинов. Мария Гигова представя художествената гимнастика.
Зад Радев застава и медалистът
от първенства за хора с увреждания Денислав Коджабашев.
Президентската двойка е успяла да събере на едно място и
председателите на съюзи и организации - Съюза на офицерите и сержантите от запаса и
резерва, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите,
Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва-Варна, Националната асоциация
“Сигурност”, Асоциацията на
разузнавачите от запаса. Представители на други военни организации, бивши шефове на
ВВС и Генералния щаб на
Българската армия, дори първият български астронавт Георги
Иванов също застават зад аса в
президентството.

български. Прилича на цар, който в последния момент напуска бойното поле,
оставяйки довчерашния си съюзник насаме срещу превъзхождащия го враг.
Само че с познатото ни византийско
коварство той застана не просто срещу
държавата ни. Гротеската е, че той застана и срещу собствената си страна от
времето на спора й с БЮРМ и преди
Преспанския договор. Всъщност, волю
или неволю, Мицотакис потвърди историческата традиция страната му да приема България на нож. Нищо, че с Гърция
уж минаваме било за партньори (в ЕС),
било за съюзници (в НАТО), било и за
единоверци (православни). Подозирам
обаче, че зад византийското двуличие на
Мицотакис стои дългата ръка на Вашингтон. Там напират за приемането на РСМ
в ЕС на всяка цена, за да уплътнят максимално враждебния кордон близо до границите с Русия. Това е част от хибридната война, която Америка води не за демокрация, а за своето и на транснационалните корпорации надмощие.
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Петте заблуди на
пазарната икономика
Това е капитализъм за богатите и бедност за останалите
Николай АЛЕКСАНДРОВ,
доктор по философия
на правото и политиката

През последните 20 години капиталистическата система и нейните
принципи много пъти доказаха своята несъстоятелност. Въпреки това
идеолозите на капитализма упорито
продължават да превъзнасят пазарната икономика като най-ефективен
икономически модел. В тази връзка
ще ви представя петте основни заблуди на пазарната икономика, а
също така и причината, заради която този икономически модел функционира само в интерес на малка
група от хора, но не и за благото на
широките маси.

Заблуда пета:
Пазарната икономика
няма заместител

Така, по данни на статистиката, в
света около две хиляди милиардера
притежават повече собственост от
5 милиарда граждани на планетата,
което съставлява 70 процента от
световния капитал.
Освен това пазарната икономика
е крайно нестабилна и по време на
периодичните кризи, предизвикани
от свръхпроизводството, цените главоломно нарастват, а много предприятия отчасти или напълно прекратяват своята работа, в резултат
на което работниците и служителите изгубват своите работни места и
способността да издържат себе си и
своите семейства. В това отношение
САЩ са основен пример, тъй като
след 2008 г. тази страна се препълни

излиза, че основният източник на
печалба за капиталистите не е
възнаграждението за риска, свързан
с инвестициите, или продажбата на
стоките чрез завишаване на тяхната
реална стойност, а незаплатеният
труд на работниците и служителите, без който предприемачите не могат да съществуват. На фона на тези
факти капиталистите изглеждат като
класа от социални паразити, съществуващи за сметка на армията от
труженици.

Съгласно теоретиците на неолибе-

Адептите на капитализма понякога признават, че пазарната икономика води до несправедливости и концентрация на националните богатства в ръцете на единици, но въпреки
това неуморно продължават да
твърдят, че пазарната икономика е
единствената възможна стопанска
система в сравнение с плановата икономика и социализма. Така неуспехите на капиталистическия начин на
производство се признават, но въпреки това се неглижират заради нежеланието да се допусне, че съществува някаква реална алтернатива на

от бездомни, безработни и скитници, съществуващи благодарение на
безплатните обеди в социалните кухни.

рализма пазарът притежава възможност за саморегулиране и по тази
причина ролята на правителството
трябва да бъде максимално ограничена. Те твърдят, че съвременните империалистически държави са добили
своята икономическа сила именно
благодарение на отсъствието на
държавна намеса в икономиката.
В действителност обаче теорията за свободния пазар се намира в
пълно противоречие с реалната история на развитие на капиталистическите страни. Така през ХIХ и ХХ
век държавните органи в САЩ много внимателно контролират и защитават развитието на своята промишленост с помощта на тарифи и контрол върху вноса на стоки от чужбина, конкуриращи националното
производство.
Аналогична ситуация се наблюдава във Франция, Британия и Германия, където правителствата защитават националната икономика с помощта на протекционистки методи.
Явно тезата за свободата на пазарната икономика е актуална само дотолкова, доколкото трябва да се
придаде “легитимен” вид на ограбването и потискането на своя народ
или на чужди народи.

капитализма. В тази връзка обаче не
трябва да се подминава фактът, че
капитализмът неизбежно разделя обществото на две основни класи - на
широки маси от бедни наемни работници и на малко богато малцинство
от богати собственици на предприятия. И в този си вид за работническата класа капиталистическата система несъмнено е експлоататорска и
в никакъв случай не предполага икономическо развитие на работниците.
Нещо повече. Данните на световната
статистика сочат, че в наши дни 70
процента от работниците получават
заплащане, което ги държи на ръба
на бедността. Това ще рече, че тези
хора получават толкова, колкото да
продължат физически да съществуват, за да работят. А това е равносилно на робство.
Това са петте основни заблуди на
пазарната икономика, която в действителност представлява безвекторен капитализъм - т.е. капитализъм
заради самия капитализъм. В него
няма никакви амбиции за социален
прогрес, защото на практика той
прави едно богато малцинство все
по-богато, а широките маси - все победни, обезправени и подложени на
полицейски терор.

Заблуда четвърта:
Пазарната икономика
е единственият път
към социалния прогрес

Заблуда първа:
Пазарната икономика
гарантира свобода
Защитниците на капитализма
твърдят, че пазарът е синоним на
свободата. Така според тях пазарната система представлява саморегулиращ се механизъм, който гарантира свободата в обществото. На практика обаче капиталистическата система предлага на работниците само
една свобода - да продават своята
работна сила или да умрат от глад.
В резултат на това положение милиарди на планетата живеят в условия
на крайна нищета и жестока експлоатация, за да могат да произвеждат
повече богатства за олигархията
(буржоазията). Истинска свобода
при капитализма има само за капиталистите. И това е свободата да налагат чрез сила своята воля на работниците.

Заблуда втора:
Пазарната икономика
ефективно разпределя
икономическите ресурси
Едно от най-разпространените
твърдения на защитниците на пазарната икономика гласи, че този икономически модел разпределя ресурсите на обществото по най-ефективен начин и затова няма необходимост от каквото и да е централизирано планиране. В тази връзка теоретиците на капитализма не спират
да твърдят, че пазарната икономика
е така устроена, че работи не само
в интерес на капиталистите, но и
способства за развитието на общественото благо.
В действителност обаче целта на
капиталистическото производство е
извличането на максимални печалби(!), а не подобряването на благосъстоянието на широките маси.

Заблуда трета:
Печалбата на капиталиста това е възнаграждението
за неговия риск
Съгласно съвременната буржоазна политикономия предприемачът
рискува своя капитал, създавайки
работни места, и затова има пълното право да присвоява печалбата,
произвеждана от работниците в неговото предприятие. Но в основата
на богатствата на капиталистите
стоят не техните преживявания, а
трудът на наемните работници, които създават така наречената прибавена стойност. В този смисъл
трактовката за печалбата като
възнаграждение за риска и “труда”
на капиталиста явно противоречи
на фактите. В условията на пазарната икономика капиталистите не
само че не изпълняват някакъв труд
от процеса на материалното производство, но и по правило дори не
се занимават с управлението на
предприятието, наемайки за тази
цел мениджъри. И в крайна сметка
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Трима млади музиканти
събира „Танц за трио”
Виктория Василенко, Лия Петрова и Атанас
Кръстев ще се изявят за първи път на една сцена
“Танц за трио” се нарича
новият музикален проект на
трима от най-ярките български музиканти от младото поколение. Виктория Василенко (пиано), Лия Петрова (цигулка) и Атанас Кръстев (виолончело) се събират за
първи път за съвместен концерт, обединявайки своята
творческа енергия в търсене
на нови пътища за изява и
развитие на своето артистично майсторство. Всеки от тях
има впечатляваща биография
като солов изпълнител и камерен музикант, а професионалните им успехи ги нареждат сред водещите български
класически изпълнители. И
тримата започват своето музикално образование в България, но събират опит и умения в реномирани европейски музикални университети
и школи. Те доказват многократно своите възможности
в български и международни
конкурси, които им отварят

Атанас Кръстев, Лия Петрова и Виктория Василенко
пътя към световните музикални сцени. През 2014 г.
Атанас Кръстев триумфира
на Международния конкурс
за виолончелисти “Liezen” в
Австрия, през 2016 г. Виктория Василенко спечелва конкурса “Джордже Енеску” в
Букурещ, а същата година
Лия Петрова става победи-

телка на цигулковия конкурс
“Карл Нилсен” в Дания. И
тримата инструменталисти
имат забележителни солови
изяви с множество български
и чуждестранни оркестри и
редовно участват във фестивални прояви.
В програмата на концерта са включени произведения

от епохата на Романтизма за
различни комбинации от трите инструмента. Музикантите ще изпълнят “Брилянтно
рондо” за цигулка и пиано от
Франц Шуберт, “Фантастични пиеси” за виолончело и
пиано от Роберт Шуман и забележителното Клавирно
трио 2 от Йоханес Брамс,
което принадлежи към найценните образци на камерната музика от XIX век. Специален акцент в програмата ще
бъде музиката на Добринка
Табакова, която е сред найвлиятелните млади композитори на нашето съвремие.
Изявената авторка подготвя
нов вариант за пиано, цигулка и виолончело на своята
творба “Танц”, който ще прозвучи премиерно пред столичната публика.
Концертът “Танц за трио”
е на 8 октомври от 19.30 ч. в
зала “България” и се реализира с финансовата подкрепа
на Министерството на културата и в партньорство със
Софийската филхармония,
научи ДУМА от Ирена Данкова от “Кантус фирмус”.

НАКРАТКО

Изкуството на графиката
в колекцията на
проф. д-р Чавдар Славов
показват във Варна
Изложбата “Изкуството на
графиката в колекцията на проф.
д-р Чавдар Славов”, представена
до 24 октомври в Градската художествена галерия “Борис Георгиев” във Варна, включва творби на над
70 от най-значимите имена в
българското изкуство от края на ХХ
и началото на ХХI век. Сред тях са
графики на Васил Захариев, Веселин
Стайков, Преслав Кършовски, Румен
Скорчев, Иван Кирков, Атанас Яранов, Димитър Казаков, Андрей Даниел, Любен Диманов, Петър Чуклев,
Стоян Цанев, Иван Димов, Иван
Газдов, Захари Каменов, Цветан Казанджиев, Мария Духтева, Христо
Кърджилов и др. Може да се видят
и графични творби и рисунки на художниците Дечко Узунов, Светлин
Русев, Генко Генков, Емил Попов и
др., изявяващи се основно в областта
на живописта и скулптурата. Селекцията на тази експозиция е дело на
акад. Румен Скорчев, а колекцията на
проф. Славов е представена и в луксозен каталог, научи ДУМА от Нина
Локмаджиева.

Оркестърът на Класик ФМ радио и Людмил Ангелов
представят шедьоври от Бетовен
Оркестърът на
Класик ФМ радио и
забележителният пианист Людмил Ангелов ще представят
шедьоври от Лудвиг
ван Бетовен в есенната програма на Европейския музикален
фестивал 2021. На
5 октомври от 19.30 ч.
в зала “България” публиката ще чуе някои от
най-великите произведения на големия
виенски класик под
диригентската палка
на маестро Григор
Паликаров. Година
след
юбилейната
2020-а, когато заради

Григор Паликаров и Людмил Ангелов
пандемията много от
концертите за 250-годишнината от рождението на композито-

ра трябваше да бъдат
отменени, музиката
на Бетовен продължава да бъде и винаги ще

СНИМКИ “КАНТУС ФИРМУС”

Оркестърът на Класик ФМ радио

бъде актуална.
Програмата на
5 октомври ще започне с известната увертюра “Кориолан”, която авторът създава
по пиесата на австрийския драматург
Хайнрих Йозеф фон
Колин.
Във втората част
на концерта ще звучи
Симфония 8 във фа
мажор, която е найкратката от всички
Бетовенови симфонии и в която, по думите на един изследовател, “композиторът
се прощава с традициите на XVIII век, а
заедно с това и със
своята младост”. Макар след първото
изпълнение
през
1814 г. тя да е приета

хладно от публиката,
музиката на този шедьовър завладява и до
днес със своята стегната форма и радостно, празнично настроение.
Акцент на вечерта
ще бъде изпълнението на величествения
Пети клавирен концерт на Бетовен една кулминация сред
инструменталното
творчество на автора.
Концертът е известен
с допълнителното название “Императорски”, заради величествения характер на
музиката, но по ирония на съдбата това
име напълно противоречи на възгледите
на композитора.
Европейският музикален фестивал се
реализира с подкрепата на Столичната община - Календар на
културните събития
на СО. Съорганизатор
е Министерството на
културата, а за концерта партнира и Софийската филхармония. Концертът във
вторник продължава
поредицата от събития, с които Людмил
Ангелов отбелязва
през 2021 г. своя
60-годишен юбилей.

„Магическите грегориански
гласове” отново звучат
в столицата
Грегориански и православни песнопения ще звучат в концерта на
“Магическите грегориански гласове” на 4 октомври от 19 ч. в “Сити
марк арт център” в София. “Просто гениално” е определението,
дадено от немската преса, което
бележи пътя на хора от неговото
създаване през 2011 г. в Кьолн.
“Просто гениално” - възкликва публиката след всяка тяхна изява в
Германия, Франция, Швейцария...
Концертите на “Магическите грегориански гласове” са в две части
- първата представя умела смесица
от грегориански хорали, православни литургии и мадригали от времето на Ренесанса и Барока, а във
втората хорът изумява публиката
с изпълнения от попмузиката в грегориански аранжименти. Това са
хитове на “Бийтълс”, Род Стюарт,
Стинг, “Би Джийс”, “Куин”, Андреа Бочели и Ед Шийрън.

СНИМКА “СИТИ МАРК АРТ ЦЕНТЪР”
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Европейският съюз има своя собствена
сателитна програма за наблюдение на Земята.
Нарича се „Коперник” и е сред най-съвременните
в света. Състои от 6 серии сателити - „Часовои”,
които излъчват изображения и на сушата, и на морето.

-

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ
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Изборът на ваксина
мотивира хората
Международно проучване разкрива кои стимули най-много
влияят на хората при имунизирането срещу коронавирус
и 6,6% - ако ваксинацията гарантира тяхното
участие в лотарията. Мотивиращи биха били
и следните обстоятелства: ваксинация на
работното място (3,8%), безплатно хранене
след ваксинация (3,3%) и получаване на стикер, от който се вижда, че лицето е ваксинирано (1,6%). Други посочвани стимули са
провеждането на дългосрочни научни проучвания и възможността за орална ваксинация.
Интересен е фактът, че 15,8% от анкетираните са заявили, че биха се ваксинирали,
ако ваксинацията е безплатна, което

всъщност е факт във всички страни, където
е проведено проучването. Възможността за
избор на ваксина е привлекателна за хората
с по-високо образование, докато ваучерите
и участието в лотарията представляват интерес за по-малко образованите хора и помладото население.
Резултатите на анкетираните в Германия и Швейцария са сходни с тези в Австрия, уточниха от Ойроком-ПР София, част
от мрежата за международни връзки на
Община Виена.

СНИМКА PID / BOHMANN

Свободният избор на ваксина, ваучери и
лотария могат да имат най-голям мотивиращ ефект върху гражданите. Това сочат
данните от актуално международно проучване, ръководено от епидемиолога Ева
Шернхамер от Центъра за обществено здраве към Медицинския университет във Виена. Целта на проучването е да разкрие стимулите за ваксинация.
63% от населението в Австрия е с поставена поне първа доза срещу коронавирус. През последните месеци намаляват
хората, които си слагат ваксина. В същото
време броят на заетите легла в болниците и
отделенията за интензивно лечение се уве-

личава. За да се смекчи или дори предотврати нова вълна от КОВИД-19 в Австрия,
правителството иска да мотивира гражданите да се ваксинират.
През август 2021 г. в Австрия, Германия
и Швейцария е проведено онлайн проучване,
в което участват 3067 души. Изследването в
Австрия показва, че 18% от анкетираните не
са ваксинирани и не са си записали час за
ваксинация. 23,5% от участниците в изследването биха се ваксинирали, ако могат да
изберат ваксина, 8,7% - ако получат ваучер,

ƒÓÌÂÒÓı ‚Ë ÏÓˇÚ‡ Ô˙‚‡ ÔËÂÒ‡!
¿ Í‡Í˙‚ Â Ò˛ÊÂÚ˙Ú È?
“ˇ „Ó Ó·Ë˜‡, ‡ ÚÓÈ Ó·Ë˜‡...
ƒÛ„‡?
ÕÂ, ÌÂˇ.
Œ, Ì‡È-ÔÓÒÎÂ ÌÂ˘Ó ÓË„ËÌ‡ÎÌÓ!

112-годишен
испанец е
рекордьор
на Гинес
Испанец на 112 години и 211
дни бе обявен от Гинес за найвъзрастния мъж в света, предаде ЮПИ. Сатурино де ла Фуенте Гарсия, който е роден на
11 февруари 1909 г. в северозападния град Леон, получи сертификат от библията на рекордите след обстойна проверка на
акта му за раждане.
Столетникът, който е обущар
по професия, и покойната му
съпругата Антонина имат седем
дъщери и един син. Най-възрастният мъж на планетата се радва
на 14 внуци и 22 правнуци. Са-

Наша тийнейджърка покори италианско звездно риалити
16-годишната Никол Паласчева от София предизвика фурор в най-популярното риалити за музикални звезди в Италия. Съдиите на “X Factor” бяха
единодушни за таланта на нашето момиче. Тийнейджърката
обаче покори и публиката, като
многобройните й фенове на Ботуша вече изписват с красиви
букви на плакати името Nika
Paris. Именно с този псевдоним
тя става известна в страната.
Идеята да приеме лесно за
произнасяне име в чужбина е на
Дарияна Куманова - музикален
продуцент и ментор на Никол.

Никол Паласчева има
10 авторски песни
За своята талантлива ученичка
най-популярната българка в
Италия споделя: “Забелязах я
още когато беше на 9 години и
я чух да пее в един конкурс, на

който бях жури. Веднага усетих, че е невероятен талант.
Изпълни песен на Заз на перфектен френски и определено ме
впечатли. Още тогава й казах:
“Когато станеш на 15 години,
ще се видим.”
Нито Дарияна, нито Ника
забравят тази среща и не след
дълго започват работа дистанционно. А когато е възможно,
тийнеджърката пътува до Италия. Последната година двете
работят особено интензивно по
метода на “пълното потапяне”
в музиката и в момента 16-годишната българка има 10 на-

пълно завършени авторски
песни.
Успехът в известното шоу
идва и след друга нейна победа
по ноти. След като Ника започва да развива свой канал в
YouTube, с нея се свързват “ловците на таланти” от Sessionlive.
Прочутата американска музикална платформа има за цел да
промотира супер надарени
изпълнители, като популяризира музиката им чрез уеб и мобилни приложения в над 200
страни и на 15 езика. След прослушване българката се нарежда сред световни артисти.

Сатурино де ла Фуенте
Гарсия разкри тайната
на дълголетието си
турино живее заедно с една от
дъщерите си и нейния съпруг.
Гарсия сподели пред Книгата на рекордите на Гинес тайната на неговото дълголетие: живял е “кротко” и “не е наранил
никого”.
Предишният рекордьор беше пуерториканецът Емилио
Флорес Маркес, който доживя
до 113 години.

Откриха килограм метали
в стомаха на литовец

„Тънкото изкуство да не ти пука”
звучи на български с познат глас

Лекари от литовска болница откриха в стомаха на
мъж над един килограм различни дребни метални предмети, сред които гвоздеи и винтчета, предаде “Франс
прес”. Пациентът е бил приет по спешност, след като се
оплакал от силни болки. Рентгенов преглед показал, че
в стомаха му имало метални предмети, някои от които
с дължина до 10 сантиметра. Последвала операция, която
продължила 3 часа, и всички предмети били извадени.
От лекарския екип споделиха, че никога не са виждали
подобно нещо, и показаха на медиите снимка на находката от стомаха на мъжа, който започнал да “похапва”
метални предмети в последните седмици, след като спрял
да пие. Състоянието на пациента е стабилно.

“Тънкото изкуство да не ти пука” на Марк Менсън
излезе в популярна аудио стрийминг платформа с гласа
на българска тв звезда. Една от най-продаваните книги
в света добива своята популярност като съвременен
наръчник за успешно фокусиране и самоусъвършенстване. Любимото заглавие на милениалите вече може да
бъде слушано и на родния ни език благодарение на
Николаос Цитиридис. „Приех радушно поканата на
Storytel не само защото процесът по запис на аудиокнига е интересен, а и понеже Марк Менсън прекрасно
описва как да дозираме правилно своя непукизъм. Бях
чел книгата преди, но, чувайки я отново, разбрах за още
неща, за които да не ми пука”, сподели Цитиридис.

Някои от
извадените
предмети са
с дължина 10
сантиметра

Николаос Цитиридис
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ДНЕС

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

ОБЛАЧНО

ПРОМЕНЛИВО

ДЪЖДОВНО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

25

o

С

24

o

С

22

o

С

ВИДИН
22 c

ПЛОВДИВ
22 c

СОФИЯ
22 c

РУСЕ
22 c

САНДАНСКИ
25 c

ВАРНА
19 c

ПЛЕВЕН
21 c

БУРГАС
20 c

20

o

С

18

o

С

18

o

С

Над страната ще бъде ясно. Вятърът ще отслабне, в отделни
котловини на Западна България ще се образуват слани. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между 2 и 7o в
София 3-4o. Дневните температури ще се повишат и максималните
ще бъдат между 20 и 25o, в София около 22o. Над планините ще е
слънчево. Ще духа слаб, по най-високите части до умерен вятър.
Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около
16o, на 2000 метра - около 10o. Над Черноморието ще има значителна облачност и на места са възможни ръмежи от дъжд. Ще духа
слаб вятър. Максималните температури ще са 18-20o.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП

05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ÓÈ ÁÌ‡Â ÓÚ„Ó‚Ó‡ ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /5 ÂÔËÁÓ‰/
14.30 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 4 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 »ÒÚÓËˇ.bg ¡ˇÎ‡Ú‡ ÂÏË„‡ˆËˇ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /5
ÒÂÁÓÌ, 7 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /10
ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.20 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.40 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.35 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.25 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 4 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

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

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
13.10 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
13.50 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.130
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.19
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15 ÂÔ.40
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 œÂÏËÂ‡: ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.11
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.55
21.00 ì‘ÂÏ‡Ú‡: ¬ÂÏÂ Á‡
ÔÓ·ÛÊ‰‡ÌÂî - Ë‡ÎËÚË,
Ò.7
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.8 ÂÔ.4
00.00 ì◊˙Íî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.13
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.5
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14

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

ОВЕН

ВЕЗНИ

Мечтата ви за интересно
пътуване може да се
сбъдне, стига да я превърнете в приоритет. Скъсете
дистанцията с близки хора.

Осигурете си малко спокойствие през днешния
ден. 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 в
това начинание.

Бъдете с позитивна нагласа и не търсете реванш от
хората, които мислят различно. В личните дела ще
получите шанс.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

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

Наслаждавайте на хубавото есенно време. Професионалните задачи в този
ден също не са за пренебрегване.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Подобрете организацията
на работното си място.
Отличното образование ще
ви помогне изключително
много за това.

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

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Имате реален поглед върху
събития около вас, от което оптимизма ви не расте. Не оставайте безучастен към политиката.

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

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

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

Имате усет как да защитавате интересите си.
Затова ще общувате с
хора, които имат добри
позиции в обществото.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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Лудогорец се разделя
с треньора Дамбраускас
Уволняват литовеца след загубата от Цървена звезда в Лига Европа
Управителният съвет на
Лудогорец взе решение да започне преговори с Валдас Дамбраускас и Мариус Скендерис
за прекратяване на договорите
им като старши треньор и помощник-треньор на Лудогорец, обявиха от клуба от Разград. Снощи в дербито с Левски “орлите” бяха водени за
пореден път от Станислав Генчев, който е неизменно в екипите на последните старши
треньори.
Решението на управниците
от Разград е свързано със загубата от сръбския гранд Цървена звезда с 0:1 във II кръг в
турнира Лига Европа на “Хювефарма Арена” в четвъртък.
Тогава тимът от Белград грабна трите точки след красив гол

на Гелор Канга (65). Освен
изящното попадение на габонския полузащитник, шансовете
за сериозен финален щурм на
“орлите” отне френският рефер Жером Бризар, който изгони пресилено Сисиньо 13
минути преди края. Веднага
след гола удар на Бърнард Текпетей разтресе гредата над Зоран Попович. Преди това Лудогорец загуби баража за групите в Шампионската лига от
датския Мидтиланд.
В efbet Лига разградчани
допуснаха загуба от Славия с
0:1, но водят битка за първото
място с Ботев Пд. “Канарчетата” са начело с 21 т., с 3 пред
“белите” и “орлите”, които
обаче са с 3 мача по-малко. До
последно под въпрос за дву-

СНИМКА DNES.BG

Лудогорец прекратява договорите на Валдас Дамбраускас
и помощника му Мариус Скендерис (вляво)
боя на “Герена” бяха основните футболисти и национали на

Капитанът на България с тежка травма
Капитанът на българския национален отбор по футбол и на Арсенал Тула Георги Костадинов получи тежка травма в главата по
време на мача срещу Химки от Х кръг на
Висшата лига. Футболистът пострада в 73-ата
минута и бе заменен от Сокол. Той напусна
терена на носилка, а впоследствие стана ясно,
че има счупване на скулата, което налага спеш-

на операция. Мачът завърши 0:0 и след него
Арсенал е 12-и с 9 т., точно над чертата на
изпадащите. Георги Костадинов трябваше да
се присъедини към започващия днес лагер на
националния отбор за мачовете с Литва и Северна Ирландия, но заради тежката контузия
селекционерът Ясен Петров ще му търси
спешно заместник.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

тима - Кирил Десподов и Антон Недялков. Испанският та-

ГЛЕДАЙТЕ

Босът на
Левски Лом
хвърли
оставка
Президентът на Левски Лом
Гаврил Гаврилов подаде оставка. Като причина за решението
си той изтъкна лошото съдийство в мача на отбора му срещу Литекс Ловеч от 12-ия кръг
във Втора лига, загубен с 2:3 в
събота. Очаква се оставката да
бъде приета на извънредно заседание на Управителния
съвет на клуба днес. Още през
август подаде оставка тогавашният старши треньор Емил Велев, а после бе освободен и
звездата Мариан Огнянов за
действия, влошаващи обстановката в отбора. Левски Лом,
който се завърна в професионалния футбол, е на дъното на
Втора лига с 4 т. и 2 отложени
мача, заради 12 заразени с
КОВИД-19 играчи.
»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚
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ран Ихинио Марин е аут от
ноември, а трайно контузени
са бразилците Вандерсон и
Каули Оливейра.
“Орлите” спечелиха последните пет шампионатни мача с
Левски, като тимът от Разград
няма загуба от “сините” в
първенството от 2016 г. Преди
снощния мач Левски нямаше
победа в последните си три
шампионатни мача, както бе и
в серия от 16 поредни шампионатни мача без успех над Лудогорец. Старши треньорът на
“сините” Станимир Стоилов
нямаше проблеми с контузени
или наказани футболисти, а в
навечерието на дербито всички
играчи и треньори бяха тествани за КОВИД-19 и резултатите
им са отрицателни.

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

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
16.00 Миньор - Струмска слава
18.30 Головете на Х кръг в efbet
Лига
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
19.30 Обзор на кръга в Лига 1
20.30 Обзор на кръга
във Висшата лига
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
21.00 Неделен обзор
на Бундеслигата
РЕЗУЛТАТИ

efbet Лига, X кръг
Славия - Пирин 1:1
0:1 Костов (67) 1:1 Виячки (69); Арда - Черно
море 0:3 0:1 Сердюк (29)
0:2 Дробаров (31) 0:3 Ст. Велев (50);
Ботев Пд - ЦСКА 1948 3:1 1:0 Неделев (31-д) 2:0 Маркиньос (38) 2:1 Г.
Иванов (49) 3:1 Маркиньос (67); Берое - Локо Пд 1:0 Камара (87); Ботев
Вр - Локо Сф 2:2 1:0 Бабунски (8)
2:0 Ант. Георгиев (11) 2:1 Ил. Димитров (20) 2:2 Ал. Александров (29),
ЧК: Кр. Тодоров (Б-90+1), Й. Бауренски (Б-90+1); снощи: Царско село ЦСКА; Левски - Лудогорец.
Втора лига, XII кръг
Марек - Добруджа 1:1 1:0 Близнаков (31) 1:1 А. Димитров (77); Левски Лом - Литекс 2:3 0:1 Папазов
(13) 1:1 Мурадов (29) 1:2 Ганев 50 2:2
Пехливанов (79) 2:3 Капитанов (90);
Лудогорец-2 - Марица 3:1 2:0 Будинов (28 и 47) 3:0 Найденов (81) 3:1
Янаков (90+2); Хебър - ЦСКА 19482 4:1 0:1 Златков (45) 1:1 Петков (56)
2:1 Чаворски (62) 4:1 Манев (69 и
90+2); Септември Сим - Спартак Вн
0:1 Андреев (27), ЧК: Калоянов (Сим15); Созопол - Монтана 1:0 Христов
(44); Етър - Нефтохимик 4:0 1:0 Фемиа (17) 3:0 Ивей (24 и 26) 4:0 Кнежевич (61); снощи: Янтра - Септември
Сф; Ботев Пд-2 - Спортист; днес,
16.00: Миньор - Струмска слава.
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Волейболният тим на България за мъже до 21 години игра
снощи за петото място на Световното първенство, на което
страната ни бе съдомакин заедно с Италия. В плейофа волейболистите, водени от Найден
Найденов, обърнаха Чехия с
3:1 гейма (24:26, 25:22, 25:22,
25:23) в италианския град Карбония. За нашите най-резултатен бе Самуил Вълчинов с 20 т.
(3 блока, 1 ас). Александър Николов завърши с 19 т. (1 блок,
3 аса), а Георги Татаров - с 14
(1 блок, 1 ас). За Чехия Иржи
Микуленка отбеляза 17 т.

зо до първата четворка, срещу
Бeлгия, която изненадващо надигра Бразилия с 3:1 гейма (-19, 24,
21, 23) също след обрат.
“Успяхме да намалим грешките и да бъдем концентрирани
във важните моменти. Защото
всички геймове бяха равностойни. И с това спечелихме.
Запазихме самообладание и успяхме в решителните минути.
След първия гейм се видя,
че трябваше да се направят
промени. Радвам се, че тези
момчета, които вкарах, се
справиха и променихме голямата игра. Не мога да кажа, че

СНИМКА FIVB.COM

Александър Николов атакува срещу тройна чешка
блокада за победата на България с 3:1 гейма

„Лъвовете” в спор с Белгия
за пето място в света
Тимът на Найден Найденов обърна Чехия с 3:1 гейма
(1 блок), а Матоуш Драхоновски добави 14 (2 блока, 2 аса).
След трудностите на родна
земя тимът ни успя да покаже
възможностите си и снощи се
бори за място, максимално бли-

чехите са ни разколебали със
сервис. Да, имаше моменти, но
това е нормално. По-големият
проблем бе при изграждането
на тройния блок. Изпуснахме
там страшно много топки.

Контри - също. Това е недопустимо. Може би щяхме да решим нещата по-бързо, но важното е че победихме.
Чакаме следващия съперник. Защо да не победим и

Бразилия, ако играем с тях?
Всичко е възможно, ако намалим още малко грешките”, заяви Найден Найденов, преди
да стане ясно, че Бразилия загуби от Белгия с 1:3.

Александър Димитров викна осем легионери
Селекционерът на
младежкия национален
отбор Александър Димитров обяви група от 22ма футболисти за предстоящите евроквалификации срещу Гибралтар (на
8 октомври) и срещу
Швейцария (на 12 октомври) в София. Осем от избраниците му играят в
чужбина - трима в Германия, двама в Нидерландия
и по 1 в Чехия, Испания
и Италия.

Повиканите футболисти:
Вратари: Виктор Николов (Хетафе, Исп), Дамян Христов (Лудогорец);
Защитници: Виктор
Попов (Черно море), Симеон Петров (ЦСКА
1948), Димо Кръстев
(Фиорентина, Ит), Емануел Мирчев (Ферл, Гер),
Мартин Дичев (Черно
море), Асен Дончев
(ЦСКА), Кольо Станев

(Етър), Атанас Чернев
(Ботев Пд), Димитър
Стоянов (Славия).
Полузащитници и
нападатели: Йоан Бауренски (Ботев Вр), Мартин Атанасов (Славия),
Илия Груев (Вердер,
Гер), Станислав Шопов
(Хееренвеен, Нид), Филип Кръстев (Камбур,
Нид), Димитър Тонев (Ботев Пд), Митко Митков
(Литекс), Мартин Д. Петков (Левски), Владимир

Николов (Вюрцбургер
Кикерс, Гер), Мартин
Минчев (Спарта Прага,
Чех), Мартин П. Петков
(Етър).
И двата двубоя на
младите “лъвове” ще се
играят на ст. “Славия”.
Билети за мачовете вече
могат да бъдат закупени
онлайн в мрежата на iPass
и в офисите на Easypay в
страната, а в деня на мача
- и на касите на ст. “Славия”. Цената е 2 лева.

Над 400 каратеки на „Национална купа Русе 2021”
Турнир по карате с участието
на олимпийската шампионка от
Токио 2020 Ивет Горанова събра
над 430 състезатели в ОЗК “Арена”.
“Русе е град, който много обича
спорта и му помага при всяка
възможност. Радвам се, че тези два
дни вашата енергия ще бъде тук, и
нека най-добрите, мотивираните и
подготвените победят”, отбеляза
кметът на община Русе Пенчо Милков при откриването на турнира
“Национална купа Русе 2021”.
Надпреварата бе организирана
от Българската национална федерация карате (БНФК) и местния спортен клуб “Приста” със съдействието на община Русе. Специални гости на турнира бяха Октавиан Амзулеску и Кристиан Богза - президент
и вицепрезидент на Румънската карате федерация, както и членове на
ръководството на БНФК - прези-

дентът Алексей Петров, вицепрезидентът Русалин Русалинов и генералният секретар Борис Николов.
Карате празникът на брега на
Дунава стартира и с участието на
олимпийската шампионка Ивет Горанова, която бе център на внимание за малки и големи каратеки.

При откриването на турнира й бе
връчен официално сертификат за
втори дан от президента и вицепрезидента на БНФК.
Кметът Пенчо Милков награди
първите победители с медали и грамоти. В турнира участваха 430
състезатели от 27 клуба в страната.

За титлата в европейски финал в Каляри снощи спориха
Русия, надиграла Аржентина с
3:0 (25, 26, 17), и домакините от
Италия, които обърнаха Полша
с 3:2 (-20, -20, 11, 20, 12).

Гришо не стигна
до финала в Сан Диего
Григор Димитров (№29) показа най-доброто си
лице на корта през сезона и бе близо до успех в
полуфиналите на АТР 250 турнира в Сан Диего, но
не успя да преодолее Каспер Рууд (Нор, №10) и
остана на крачка от мача за титлата. Българинът демонстрира страхотна игра през големи периоди от
двубоя, но в ключовите моменти допусна неточности
и се размина с първи финал от над 3 години. 30годишният хасковлия загуби първия си сблъсък с 22годишния норвежец с 4:6, 6:4, 4:6.
Още от началото съперниците заиграха на високо
ниво, като дългите размени на удари изобилстваха, а
непредизвиканите грешки бяха сведени до минимум.
Българинът бе изправен пред опасност от загуба на
първия сервис гейм, но прояви стабилност от основната
линия и безпроблемно неутрализира брейкбола, а после
дори достигна до пробив след изумителна игра в защита.
Хасковлията обаче не успя да затвърди преднината си и
съперникът му моментално направи рибрейк. При 4:4
Димитров допусна неточности и предостави възможност на №2 в схемата да реализира късен пробив. Сервирайки за спечелване на сета, Рууд не допусна изненада.
В началото на втория сет българинът намали концентрацията си, началният му удар се пропука и въпреки че спаси първите две топки за брейк, то при третата
Рууд бе солиден от дъното на корта и дочака грешка от
страна на българина. Димитров бързо заличи пробива
и до края на частта не загуби нито точка на свое подаване. При 5:4 той постави под напрежение съперника
си и след серия от дълбоки и точни удари осъществи
решителен пробив и изравни сетовете.
В третата част Димитров допусна две поредни двойни
грешки и бе рано пробит. Последваха още 3 поредни
брейка до 2:2. В седмия гейм световният №10 вдигна
оборотите и, подпомогнат от колебанията на Григор, реализира нов пробив. Това пречупи първата ни ракета и
той не успя да спре Рууд по пътя към неговия пети финал
за сезона. В спор за пета титла “викингът” игра нощес с
Камерън Нори (Вбр, №28), обърнал водача в схемата
Андрей Рубльов (Рус, №5) с 3:6, 6:3, 6:4.
Със спечелените точки Григор ще се изкачи до №28
в света за сметка на Карен Качанов (Рус).
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