41

ЦСКА 1948
плаши
да напусне
заради рефер

Изборите
не са състезание
за „личност
на годината”

Европа пред
енергиен
кошмар
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ЛЕВИЯТ
ВЕСТНИК

НЯКОЛКО ÄÓÌÈ

Държавата
поема още
500 млн. лв.
дълг
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Искат оставката на шефа на ДАИ
Шефът на “Автомобилна администрация” Бойко Рановски е спрял
контрола на незаконните превози с мотива “да видим какво ще стане
на изборите”, твърдят от Националния таксиметров синдикат.

Стр. 4

Стр. 4

Двама българи
в досието „Пандора”

Евгени ГАВРИЛОВ

Служебният кабинет ще проучи данните
от международното разследване за офшорни сметки

В

София на 13 октомври ще бъде
организиран национален митинг-шествие в защита на комплекса “Марица Изток” (стр. 4). Този проблем е
колкото важен и чувствителен, толкова сложен и многослоен. Евентуалното закриване на рудници и централи ще засегне поминъка на около
90 хиляди души от четири области Стара Загора, Сливен, Ямбол и Хасково, които са заети пряко или обслужват комплекса, както и техните
семейства, е едната основна теза
около него.
Според другата обаче след години отлагане тежките решения за
въглищната енергетика вече трябва
да бъдат взети. Мините и ТЕЦ-овете,
в които работят хиляди хора, не
могат да продължат както досега заради скъпите квоти от въглероден
диоксид. За да могат няколко хиляди
души да продължават да взимат огромни заплати, а синдикатите да прибират процент от тях като членски
внос, всички българи трябва да плащат по-скъп ток. И предприятията
също. Това логично прави икономиката неконкурентна и ограничава
възможностите за повишаване на
благосъстоянието на всички. Времето не може да спре. Задава се цайтнот, както казват в шахмата. Основният проблем и тук е, че обществото
няма единна позиция. Съществуват
колкото мнения, толкова и срокове,
докогато въглищните централи трябва да спрат работа. А така всички ще
бъдат губещи. Затова политиците,
които трябва да направят труден
баланс, са на ход.
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Двама български политици фигурират в публикуваното разследване “Пандора
пейпърс” (“Документите на
Пандора”) на Международния консорциум на разследващите журналисти за тайните офшорни богатства на

35 действащи и бивши държавни глави и стотици политици от 90 държави. Имената и на двамата засега не се
разкриват. 174 от офшорните компании в разследването са свързани със собственици от страната ни.

Първо трябва да проучим информацията от
“Пандора пейпърс” и след
това със сигурност ще има
реакция, обявиха от Министерския съвет. В проучването фигурира настоящият
финансов министър на

Сърбия Синиша Мали заради приписвани на него 24
луксозни апартамента по
нашето Черноморие, които
се управляват от две офшорни фирми.
Стр. 8
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Президентът Румен Радев връчи отличията на лауреатите на президентската
инициатива Награда “Джон Атанасов”. Те се присъждат на млади български
учени в областта на компютърните науки с изключителни резултати
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Цените за кърпене на
шосетата - с огромни разлики
АПИ плаща на фирмите суми по силно вариращи оферти
Огромни са разликите в цените за кърпене на шосетата у
нас, показва проверка на
“Сега”. Част от фирмите с договори с АПИ за поддържане
на републиканските пътища са
дали оферти, близки до пределните, докато при други те са в
пъти по-ниски. Огромни разлики има и в цените на използваните материали.
Показателни за големите
разминавания в ценовите
оферти са някои дейности,
които не изискват експертиза,
като например отстраняването на големи билбордове. При
пределна цена от 1500 лева за

тази дейност фирми са предложили над два пъти по-ниска 604 лева и 580 лева. Други
дружества имат оферти от
1499,96 лева и 1485 лева.
Сериозни разлики в цените
има и при дейности, изпълнявани в големи обеми. Така например ръчното изкърпване на настилка със студена асфалтова
смес струва 250 лв. на тон с
всички видове разходи при една
фирма, докато други предлагат
390 лева на тон.
Ако при строителните дейности могат да се търсят обяснения, при цените на материалите разликите по някои пози-

ции са впечатляващи и необясними. За един тон магнезиева
луга се предлага цена от 21,78
лева на тон, лугата в друга
оферта е 109 лв. на тон, а в
трета - 1366 лв. на тон. Индустриалната сол е 97 лева на тон
в част от офертите, но стига
178,20 лева в друга.
Според експерти в бранша
едно от обясненията за тези
огромни вариации е съзнателното предлагане от страна на
фирмите на завишени цени. За
да проработи схемата, възложителят следва да предложи
реалистично висока пределна
цена и фирмите да се добли-

жат с офертите си до нея, залагайки в тарифата и т.нар.
такса чекмедже. Така през отделни съзнателно напомпани
дейности крайната цена на договорите се оскъпява значително, а не е ясно къде отиват
парите от надхвърлените като
стойност дейности.
Фирмите са сключили петгодишни договори за пътно
поддържане от 2019 до 2024 г.,
а сега те се оказаха наддоговорени в пъти над официално
одобреното финансиране. В
момента пътният сектор и регионалното
министерство
търсят решение какво да пра-

вят с контрактите за пътно
поддържане. При обща стойност на договорите около 500
млн. лв. без ДДС до 2024 г. по
тях вече са възложени дейности за 1,4 млрд. лева.
На този фон работници от
“Автомагистрали Черно море”
и “ИСА 2000”, които имат да
получават над 18,8 млн. лева за
ремонт на лявото платно на
Автомагистрала “Тракия”, излизат днес на протест. Управителният съвет на Българската браншова камара “Пътища” също е
готов да организира нов протест, ако не се намери решение
на проблемите на сектора.

Три пазарджишки села
на протест срещу
пясъчна кариера

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Планови ремонти и аварийни ситуации блокират
движението на много места в столицата

1010 българи чакат
трансплантация
1010 българи имат нужда от
трансплантация на орган, за да водят нормален живот. Чакащи за присаждане на бъбрек са 893 души,
съобщава “Медиапул”. От трансплантация на черен дроб се нуждаят
41 български граждани, а от сърце 44 души. От белодробна трансплантация, която не се извършва у нас,
се нуждаят 22 души.
От началото на годината в
България са реализирани 11 донорски ситуации след настъпила
мозъчна смърт. Успешно извършени са 43 трансплантации - 14 от
жив донор и 29 от трупен донор.
За сравнение, за цялата 2020 г. донорските ситуации след установена мозъчна смърт бяха 4.
Един донор може да спаси 8
човешки живота чрез донорство на

органи и да подобри живота на до
100 души чрез донорство на тъкани, напомнят експерти.
На 9 октомври отбелязваме Европейския ден на донорството и
трансплантацията на органи, чиято
цел е да бъде привлечено вниманието на гражданското общество, медицинската общност и политиците
от цяла Европа към значението на
донорството и трансплантацията.
По данни на Съвета на Европа
през 2020 г. в Европа са извършени
35 529 трансплантации на органи,
което е с 20% по-малко в сравнение
с реализираните през 2019 г. Само
за година в листите на чакащите за
трансплантация са вписани 43 183
души. През 2020 г. в Европа средно
на ден в очакване на трансплантация са умирали 21 пациенти.

Жителите на пазарджишкото село Мирянци и съседните
Синитево и Огняново отново излязоха на протест срещу кариерата за добив на пясък и чакъл в землището им, която
освен това попада в две защитени зони от “Натура 2000”.
Според хората изкопните дейности са довели до разместване
на земните пластове, напукване на къщите и пресъхване на
кладенците, а мостът пропадал заради натоварените камиони.
След 8 години дейност на кариерата те са убедени, че концесионният договор се нарушава и добивът на материали вече
става извън позволената територия и дълбочина.
Собственикът на фирмата концесионер Ангел Кърджев
твърди, че дейността му е абсолютно законна, а къщите се
напуквали заради некачественото строителство. Той се оплака, че бил получил заплахи и е сигнализирал прокуратурата.
Кърджев подозира, че искат да му отнемат бизнеса, и на свой
ред обвини протестиращите, че са подставени лица на фирмата, която го заплашвала.
Преди месец жителите предизвикаха проверка, но институциите не излязоха с категорично становище на какво се
дължи напукването на къщите: на добива на материали, на
вибрациите от тежкотоварния трафик, на некачествено строителство на засегнатите сгради или на предишните две големи
наводнения. Междуведомствена комисия в Пазарджик не установи и драстични нарушения в работата на концесионера.

МВР призна за нарушения при
задържането на Димитър Кенаров
Министерството на вътрешните работи призна за
първи път, че срещу журналиста Димитър Кенаров е
упражнено неправомерно
насилие, използвани са белезници и е бил задържан незаконно. Това твърди Асоциацията на европейските журналисти в България, позовавайки се на писмо от служебния вътрешен министър
Бойко Рашков до тях и Антикорупционния фонд. В
него министърът съобщава,
че през юни е разпоредил
нова вътрешна проверка по
случая, която е констатирала “данни за множество нарушения на служебната дисциплина от ръководни и

други служители на СДВР и
ОДМВР в Пловдив, които са
предоставени на компетентните дисциплинарни наказващи органи”. С оглед наличните данни за извършено
престъпление от общ характер, материалите са изпратени на Софийската районна прокуратура. АЕЖ и
АКФ настояват прокуратурата да вземе незабавно отношение по констатациите за
незаконния арест и побой
над Кенаров.
Писмото от МВР идва
скоро, след като “Сега” съобщи, че Софийската апелативна прокуратура е потвърдила
отказа на прокурор Юлиан
Лефтеров от Софийската

градска прокуратура да разследва действията на служителите на МВР срещу Кенаров, посочват от АЕЖ.
Очевидно защитата на
личната неприкосновеност
или посегателството срещу
свободата на словото, които
са издигнати като висша ценност в Конституцията, зависи от политическата конюнктура, смятат от асоциацията.
Те искат прокуратурата да
публикува постановлението,
с което се потвъждава отказът
да се разследват действията
на полицаите срещу Кенаров.
На 6 октомври е поредното заседание по делото
срещу ареста на Димитър
Кенаров.
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Николай Хаджигенов за главния
прокурор Иван Гешев
Кандидатурата на ректора на
СУ “Св. Климент Охридски”
Анастас Герждиков за президент продължава да предизвиква остри реакции на възмущение. Образователният министър
проф. Николай Денков изрази
разочарованието си от решението на професора. Той заяви, че
то го е изненадало и притеснило. Не очаквах човек, който е от
нашите среди, да бъде кандидат
на ГЕРБ, заяви Денков. Резервите на министъра са свързани с
ангажирането на системата на
висшето образование с кандидатурата. “Очевидно е, че той ще
бъде кандидатурата на ГЕРБ и
ДПС”, коментира проф. Денков.
Според него това ще доведе до

подаде оставка като ректор на
Софийския университет, но “със
сигурност, влизайки като ректор
на СУ, ще има преплитане между борбата за печалба, загуба на
авторитет - както за него, така и
за Софийския университет”.
По-мек в оценката си бе правосъдният министър Янаки Стоилов, който наскоро посочи, че
Герджиков е утвърден учен и
преподавател, но сега ще бъде
оценяван като политик. “Основната дилема на предстоящите
избори е дали да бъдем “за” премахване на сегашния порочен
модел на управление или за неговото запазване. Всеки, който
призовава за обединение на партии и хора, трябва да попита

СНИМКА БГНЕС

Традиционно добрите двустранни отношения на България и Япония бяха във фокуса
на срещата на министър-председателя Стефан Янев с посланика на Япония у нас
Хироши Нарахира. Българският премиер изтъкна сериозния потенциал
за партньорство в икономиката, културата и в сферата на иновациите

Възмущение от кандидатурата
на Анастас Герджиков
Ректорът на СУ излезе в платен отпуск за президентската си кампания
разломни линии във висшето образование, което трябва да е деполитизирано, както трябва да
бъде и средното образование.
“За последните години висшето образование успяваше да
се опази от такава политизация,
за разлика от средното образование. С този акт може би ние
също ще имаме проблеми в това
отношение”, коментира министър Николай Денков, който
е преподавател в СУ. Той
допълни, че законът не изисква
проф. Анастас Герджиков да

дали мнозинството от българските граждани са съгласни да
се обединят с олигархията”, коментира той. Правосъдният миниcтъp oтбeлязa, чe e зaпoзнaт c
пoлитичecкaтa тexнoлoгия, и
пoпитa дaли Гepджикoв би ce
peшил нa тaкaвa cтъпкa, бeз тя
дa e cъпpoвoдeнa c яcнaтa
пoдкpeпa oт ГEPБ. “Bъпpocът e
дa нe пoлитизиpaт cвoятa
aкaдeмичнa дeйнocт. Ocoбeнo в
oблacттa нa oбщecтвeнитe нayки
нямa кaк нaпълнo вcтpaни дa
cтoи въпpocът зa идeoлoгиятa и

пo-cкopo тeзи, кoитo гo пpикpивaт, винaги изпoвядвaт
гocпoдcтвaщaтa идeoлoгия”, заяви проф. Стоилов.
“Проф. Анастас Герджиков
е уважаван учен и с академичен
авторитет, но това не е достатъчно, за да е добър кандидат в дадена кампания. Характерът на неговата кандидатура
и силите, които го подкрепят, я
правят трудно защитима, независимо от личните качества”,
коментира проф. Александър
Маринов, председател на Стра-

Собственикът на заседналия кораб си
намерил компания за спасяването му
Собственикът на затъналия кораб
“Вера Су” край Камен бряг е осигурил
специализирана компания за спасяването му и очаква писмено потвърждение от
България. Казусът бе обсъден на спешна
среща между министъра на транспорта
Христо Алексиев със заместник на турския посланик Ерман Топчу. След разговора стана ясно, че страната ни ще даде
потвърждение за ангажирането на такъв
тип компания, след като бъде представен
ясен план с конкретни стъпки за справя-

не със ситуацията. Алексиев е категоричен, че държавата продължава да управлява спасителната акция и е мобилизирала оборудване, включително и за евакуация на екипажа, а ситуацията е овладяна.
Апелативната прокуратура във Варна
взе на специален надзор досъдебното производство, което бе образувано във връзка
с инцидента. Моряците на борда обявиха,
че са заплашвани от мениджъра на екипажа и са оставени без заплати. Те не работели и искат да се приберат у дома.

НСИ отчита 183 000 безработни
Безработните лица у нас за второто тримесечие на 2021 г. са близо 182 900 души,
като от тях 98 300 са мъже, а 84 600 са жени, отчете Националният стистически
институт (НСИ). Коефициентът на безработица е 5,6% и е еднакъв за мъжете и
жените. За този период общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 062 200, от които 1 643 500 са мъже и 1 418 700 - жени. Коефициентът
на заетост е 52,1% - съответно 58,4% при мъжете и 46,3% при жените.
През юни средната заплата е била 1505 лв., което е намаление с 1,6% в сравнение
с предходния месец, но е повишение с 11,1% спрямо юни 2020 г., сочи статистиката.
По предварителни данни през второто тримесечие на 2021 г. общите разходи на
работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6,7%
спрямо същия период на миналата година. В индустрията увеличението е с 1,7%, в
услугите - с 4,7%, и в строителството - с 13,4%.

тегическия съвет към президента. Според него за ректора ще
гласуват хора, които нямат
възражения към предишния модел на управление, корупцията
и злоупотребите с власт.
“Връзката между президента
Румен Радев и БСП е абсолютно
доказана, в генезиса на неговата
политическа кариера и неговия
политически успех стои БСП.
БСП е основната партия, която
преди издигна и чрез своята кандидатура спечели, и сега разбира
се, ще защитава своя избор на

президента Радев”, категоричен
Иван Ченчев от БСП.
Проф. Герджиков е в платен
отпуск до 21 ноември 2021 г.,защото той имал голям брой неползвани дни. В подобни случаи
политиката на СУ била да се
ползва платен отпуск, за да се
намали размерът на бъдещото
обезщетение за невзет отпуск.
Панов пък е в неплатен отпуск
от 5 октомври, а докато го няма
в съда, функциите му ще изпълнява шефката на Търговската колегия Дария Проданова.

Днес младежкият, партиен,
синдикален и обществен деятел

ВАСИЛ АСЕНОВ СТОЯНОВ
навършва 80 години
Роден на 5.10.1941 г. в с. Кленовик,
Радомирско.
Завършил две висши образования минно инженерство и икономика на стопанските дейности.
Дългогодишният му трудов път е изтъкан от заемане на отговорни длъжности в
Комсомола, профсъюзите, Министерството на отбраната и други обществени
структури.
Един от учредителите и активен член
на ПК “Единство”, Национално движение “Русофили” и Пернишкото
землячество, със своя организационен опит, талант, етичност и човешка доброта той остава верен на социалистическия идеал.
На нашия истински другар и съмишленик, на прекрасното му семейство, пожелаваме здраве и още щастливи години.
Честит юбилей, Васко!
ПК “Единство” при РС на БСП “Оборище”
Приятели, колеги и земляци
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Хотелиерите са против
зеления паспорт за гостите
Ресторанти и хотели у нас няма да затварят,
независимо от КОВИД-кризата
Над 75% от хотелиерите в
България са против въвеждането на задължителни проверки на гостите за КОВИД-сертификати, твърдят организаторите на хотелския форум, който е най-голямата професионална среща в туризма у нас.
Те са направили национално
допитване сред собствениците и мениджърите на почти
всички хотели с категория 3 и
повече звезди - 1230 хотела,
като са получили отговори от
125 от тях за пет дни.
Мнозинството от 76% са
на мнение, че въвеждането на
задължителни проверки за
КОВИД-сертификат, известен
като зелен паспорт (удостоверение, че приносителят е

ваксиниран, преболедувал
КОВИД-19 или с негативен
тест за коронавирус), при посещение на хотели и заведения не е добра идея и по-ско-

ро би довело до бойкот на
хотели от страна на клиентите, отколкото да стимулира
ваксинационния процес в
страната.

Подготвят шествие в защита
на комплекса „Марица Изток”
На 13 октомври, сряда, от 13 часа в София,
пред сградата на Министерския съвет, ще бъде
организиран национален митинг-шествие в
защита на комплекса
“Марица Изток”, съобщиха от инициативния
комитет. Очаква се
присъствието поне на
2500 души - не само
работници от мините и
топлоцентралите, а и
жители на Стара Загора, Раднево и Гълъбово.
Евентуалното закриване

на рудници и централи
ще засегне поминъка на
около 90 хиляди души
от четири области Стара Загора, Сливен,
Ямбол и Хасково, които са заети пряко или
обслужват комплекса,
както и техните семейства, показват икономическите анализи. Участниците в митинга ще настояват животът на
въглищните централи да
бъде удължен най-малко
до 2040 г. - срок, съизмерим с времето, което

си отпускат страни като
Полша и Германия, а работните места да бъдат
запазени.
Митингът ще приеме
декларация в защита на
комплекса. Тя и подписката със същото искане,
подкрепена вече от близо 100 хиляди души от
четирите области, ще
бъдат внесени в Министерския съвет. Сред подкрепилите подписката са
общинските съвети в
Нова Загора, Раднево и
Тополовград.

Служебното правителство
поема още 500 млн. лв. дълг
Нов дълг от 500 млн. лв. ще поеме
правителството под формата на
държавни ценни книжа, пласирани на
вътрешния пазар, става ясно от съобщение на БНБ. Аукционът е на 11
октомври. На него ще бъдат предложени ДЦК с падеж след 5 години, а
финансовото министерство очаква
нулев лихвен процент за тях. Последната емисия 5-годишни ДЦК за 200
млн. лв. отпреди месец постигна отрицателна лихва от 0,15%. Това означава, че кредиторите, изкупили
този дълг, ще плащат на държавата
вместо тя на тях. По-късно служебният кабинет пласира 10-годишни
ДЦК на стойност 300 млн. лв. при
средна годишна лихва 0,20%. Сега се
кани да поеме дълг за нови 500 млн.
лв. От началото на годината държавата вече е направила общо 1,3 млрд.
лева нови задължения. Кредиторите
са предимно български банки, пенсионни фондове и застрахователни дружества. В Закона за държавния бюджет за 2021 г. е определен таван на
новопоетия дълг в размер до 4,5

На въпроса дали са съгласни средствата, които са предвидени за туризма в актуализирания държавен бюджет - 60
млн. лв., да бъдат използвани
за стимулиране на ваксинационната кампания чрез издаване на туристически ваучери на
нововаксинирани българи,
близо три четвърти - 72,6%,
от респондентите отговарят,
че по-скоро не са съгласни с
това предложение, като в коментарите към анкетата дават
различни предложения за поефективно разпределение на
тези средства. Ресторанти, хотели, барове няма да затварят
заради КОВИД-пандемията.
Държавата има нужда от работещ бизнес, бизнесът има
нужда да работи, но ще изискваме от него необходимата
отговорност, за да няма локдаун. Това заяви министърът

на туризма Стела Балтова по
БНТ, като добави, че и при
над 500 заболели на 100 000
няма затваряне на заведения.
Правят се големи усилия
персоналът на хотелите и заведенията да бъде ваксиниран.
Цяла Европа отваря, Италия,
Австрия вече обявиха, че ще
имат ски туризъм. Миналата
година България бе единствената със зимен туризъм.
Обсъждаме как ще е допускът
до курортите, коментира Балтова. По думите й очакванията са отново да има туристи
от Чехия, които заедно с поляците са били изненадващо
много това лято у нас. В
българските курорти трябва
да се подобри инфраструктурата, имаше много проблеми
с паркирането и това трябва
да се промени за следващия
летен сезон, каза Балтова.

Таксиджии искат оставка
от шефа на ДАИ
Националният таксиметров синдикат иска оставката на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция “Автомобилна администрация”
(бивша ДАИ) Бойко Рановски заради провал на
практиките за нерегламентирани и незаконни
превози, съобщи на пресконференция председателят на синдиката Красимир Цветков. По неговите думи от март досега
всички междуведомствени мероприятия на
полицията, агенцията,
данъчните и т.н. са спрени от Рановски.
Според Цветков мотивите били “да изчакаме да
видим какво ще стане на

изборите”. Като доказателство за провала на автомобилната администрация по отношение на контрола той посочи факта,
че приложението “Максим” продължава да работи безпроблемно в четири града у нас. “Липсват
планове и предложения и
действия за решаване на
проблема. Липсва разбирането за същността и
размерите на този проблем в “Автомобилна администрация”, е мнението на таксиметровия синдикат.
София е напът да остане без таксиметрови
коли. Шофьорите на
жълти коли масово се
отказват от професията

заради пределните цени
на услугата и поскъпващите горива, които правят превозването на клиенти в столицата нерентабилно, съобщава
“Труд”, цитирайки представители на бранша.
Според тях таксиджиите
в София са намалели близо наполовина през последната година и водачите вече са около 3000
души при 6000 преди година, колкото са и регистрираните на територията на общината. Това е и
причината дори в ненатоварените периоди вече
понякога да се чака по
половин час за пристигане на поръчана кола,
обясниха от бранша.

AЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ:

Ловните стопанства
работят на 80% загуба
млрд. лв. С него трябва да се покрие
планираният дефицит в хазната от 4,7
млрд. лв. В края на септември обаче
финансовото министерство отчете
излишък от малко над 1 млрд. лева.
Това е рекорден обем за еднократна
продажба на вътрешен дълг, като
подобни струпвания имаше след фалита на КТБ през 2014 г.
Сега ситуацията е различна - правителството има нужда от дълг, с
който частично да финансира очаквания дефицит, както и да осигури
ресурс за падежа през март догодина
на външен дълг в размер на 1,25 млрд.
евро. Служебният кабинет засега
избягва въпроса за излизане на
външните пазари.

За последните 5 г.
държавата и частни
партньори са инвестирали в ловните стопанства
над 50 млн. лв., но реализираните приходи са
едва 10 млн. лв., което е
80% загуба. Това заяви
Aлександър Дунчев,
изпълнителен директор
на Изпълнителната агенция по горите, пред БТВ.
“Наливаме пари, които
отиват за охрана, източват се, наливаме в ловен
дом, който го продават
после, тези пари потъват. Всичко това води до

невъзможност ловното
стопанство да си кани
партньори, ловци, международни гости, да се
отстрелва законосъобразно дивеч”, обясни
той.
Ведомството ще поиска преразглеждане на
договорите за управление на лова между
държавните ловни стопанства и частни фирми
партньори. “В половината от ловните стопанства през последните 15 г.
е допуснато да има частно партньорство с част-

на юридическа фирма,
която е свързана с много богати български бизнесмени. Държавата,
въпреки че е под формата на зависима част от
партньорството, плаща
75% от сметката, другата - частната страна”,
каза Дунчев. По думите
му има сигнали, че неофициално ловните концесионери упражняват
влияние и играят ключова роля в назначението
на директори и служители, решават и кой да
отстрелва дивеча.

www.duma.bg
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КАРИКАТУРА НА ДЕНЯ
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ. Обявен е
през 1994 г. по решение на
ЮНЕСКО, с което се отбелязва подписването на
Препоръките за статута
на учителите. Те са приети на 5 октомври 1966
г. в Париж на конференция, организирана от
ЮНЕСКО със сътрудничеството на Международната организация по труда.
ДЕН НА СТАРА ЗАГОРА. На тази дата
през 1879 г. губернаторът на Източна Румелия Алеко Богориди полага основния
камък за възстановяването на града, опожарен по време на Освободителната война. То се
осъществява според изработената от чешкия строителен техник Любор Байер правоъгълна шахматна
планировка.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

ПРАЗНИК НА СВИЛЕНГРАД. На този
ден през 1912 г. градът е освободен от
османско иго от Лейбгвардейския конен
полк. Празникът е обявен с решение на ОбС
от 1997 г.

Обединител ли?
Юри МИХАЛКОВ

Кандидат-президентът
на ГЕРБ проф. Анастас
Герджиков неведнъж афишира, че се вижда като
обединител на обществото и нацията.
Като знаем кой го взе
за политическа патерица,
логично е да запитаме око-

ло мафиотско-мутренския
модел ли ще сплотява
българите?
Да не би да иска национално съгласие около
“каузата”, че е редно премиерът ни да бъде подкупван и да не му се търси
сметка за кюлчетата злато
и за пачките банкноти?
Или иска задружно единение със злоупотребите с
обществените поръчки, с
присвояването на евросредства или с безобразното като цяло крадене и пилеене на държавен ресурс?
Професорът изглежда
мечтае за единомислие на
народа по лобисткото и
корупционно законодателство или бандитското
рекетиране на доходонос-

ни бизнеси. За целокупното одобрение на разправата с неудобните и конкурентите, и за фаворизирането на некадърници и
“нашите” хора.
Нищо чудно, човекът
от Алма матер да желае и
солидаризиране на обществото с беднотията. Да се
смири пенсионерът, че
месечната 50-левова добавка илюстрира загрижеността на мафиотския капитализъм, докато справедливата индексация на
пенсиите е недопустимо
пилеене на либерално натрупания ресурс.
Работещият беден пък
да се консолидира, че ще
остане такъв, а не задружно да протестира срещу

високите цени или за повисоки преки и по-ниски
косвени данъци. Сговорчивостта на българите да
приемат 40-процентния
индекс Джини за неравенството, който е сред найвисоките в ЕС, също би
трябвало да е записана в
дневния ред на кандидатобединителя.
Допускам, че още една
целокупност е въодушевила ректора - да сдобри
нацията, че търговията със
здравето е полезна. Нищо,
че ние, българите, сме обречени на болести и застрашително измираме. Ако
трябва да се перифразира
една известна фраза: трябва ли ти разединител с
такъв “обединител”?

Аномалия
Таня ГЛУХЧЕВА

Църковната аномалия
се засилва и задълбочава
- все по-чести стават случаите, разкриващи сексуални посегателства над
деца. От католически свещеници. По цял свят.
Католицизмът е найразпространеният клон
на християнството, на-

брояващ приблизително
1,3 милиарда последователи. За разлика от православието, той се характеризира с много суровост, жестокост и безброй
престъпления,
извършвани в името на
бог. И винаги има оправдание - другите са виновни и си заслужават “наказанието”, “ние само
изпълняваме божията
воля”. И тук идва
въпросът: “Какво представлява божията воля?”
Избиването на хиляди
индианци при откриването на Новия свят? Изгарянето на невинни хора
на кладата или подлагането им на нечовешки
мъчения, защото са “деца
на дявола” (само защото

някой е решил така)? Или
може би да се възползваш от деца и да ги малтретираш психически,
физически и сексуално?
Тук не става въпрос за
случая с насилствено отнетите индиански деца в
Канада, за които ДУМА
неведнъж писа. Последната новина е от Франция, където според доклад на независима комисия от 1950 г. насам са
действали най-малко(!)
3200 педофили. Миналата година подобен скандал разтърси Полша.
През последните десетилетия в Ирландия стотици деца са били малтретирани от божи служители. А в Чили и Аржентина отчета посягат и на

ПРАЗНИК НА БАНСКО. Отбелязва се в
деня на обявяването на Балканската война
през 1912 г., когато градът е освободен от
османско робство от четата на Христо
Чернопеев. Чества се от 1992 г.

сакати малолетни, за да
са сигурни, че няма да
избягат или да се оплачат.
Свещеници на възраст от 40 до 85 години.
И не се разкайват. А взаимно се прикриват. И
винаги хвърлят вината
върху жертвите: “Това е
дете на дявола, изпратено да ме изкушава!” Явно
волята им не е толкова
силна, за да се поддават
на “изкушението” тъй
лесно, забравяйки този,
на когото се кланят. Както е тръгнало, аномалията скоро ще се превърне
в нещо нормално, особено ако продължава практиката законите да не
важат за някои католически проповедници!

1864 - РАЖДА СЕ ЛУИ ЖАН ЛЮМИЕР, ФРЕНСКИ ИЗОБРЕТАТЕЛ (УМИРА 1948 Г.). Заедно с брат
си Огюст Мари Луи Николa (на снимката) са смятани за основоположници на киното и едни от първите
сценаристи, режисьори и оператори. Първият им филм е “Работници
напускат фабриката “Люмиер” в
края на работното време”. Трае 46
сек. и се прожектира за първи път на 21 март 1895
г. Направен е с апарат, наречен кинематограф, патентован година по-рано. През 1907 г. братята заснемат първия си цветен филм. Организират и първата платена публична прожекция на 18 декември 1895
г. в сутерена на парижкото “Гранд Кафе”.
1878 - ИЗБУХВА КРЕСНЕНСКО-РАЗЛОЖКОТО
ВЪСТАНИЕ - въоръжена
съпротива на българското население от Македония против Берлинския договор. Освободени са 43 села, но турците преминават в настъпление. На 11 ноември е опожарена Кресна, същата участ постига
още 12 села от Кресненското дефиле. Към края на
ноември е разгромено въстанието и в Разложко.
1918 - УМИРА РОЛАН ГАРОС, ФРЕНСКИ ПИЛОТ (Р. 1888 Г.). Пилотира военен
самолет по време на Първата световна война. През 1911 г. започва да участва в авиационни гонки и състезания
в Европа. Загива в битка във френските Ардени. На него е наречен комплекс за игра на
тенис в Париж, където се провежда Откритото
първенство на Франция.
1956 - ОТКРИТ Е НАЦИОНАЛЕН ПАРК “ШИПКА”. Обхваща историческите места, свързани с отбраната на Шипченския проход по
време на Руско-турската освободителна война (18771878). Възпоменателните паметници, окопи, траншеи, землянки са организирани като музейна експозиция на открито. Първите паметници са руски и
са съградени по инициатива на Главното командване на действащата руска армия през 1878-1881 г.
със средства, осигурени от ковчежничествата на
частите, сражавали се на Шипка.
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Изборите не са състезание
за „личност на годината”
Избираме президент, който да отстоява нацията с храброст и твърдост
Противно на здравия разум,
България реши през 2021 г. да
експериментира двойно: три
последователни избора за парламент и съвпадане на датите с
президентските избори (14 ноември). Винаги си мисля, че
всъщност не искаме да се учим
от грешките на другите (както
правят по-мъдрите), а още помалко да се учим от собствените си грешки (както правят помалко умните).
За парламентарните избори
този път се регистрираха 21
партии и 7 коалиции, за президентските избори - 12 партии и
5 коалиции. Последното не означава непременно, че ще има
17 кандидати за президент, защото някои партии и коалиции
ще подкрепят кандидати, издигнати от инициативни комитети,
други ще се групират около един
или друг кандидат.

Какъв е залогът?
Нищо съществено не се е
променило през последните месеци, откакто след изборите на
4 април 2021 г. парламентарните партии фактически отказаха
да съставят правителство. На
път сме да забравим как започна
всичко. Започна с акцията на
Христо Иванов в Росенец и критичната към незаконното приватизиране на публична собственост реакция на президента
Румен Радев, последвана от незабавната акция на Бюрото за
защита на главния прокурор в
президентството. Това предизвика удивителна гражданска реакция - на площада с искане за
две оставки (на премиера тогава Бойко Борисов и на главния
прокурор Иван Гешев) се
събраха граждани от целия политически спектър. Това, което
ги обединяваше: отвращението
от един модел на управление,
наложен в продължение на повече от десет години като политическа хегемония на ГЕРБ.
Отвращението беше от един
дълъг списък с безобразия.
Нищо от това не се е променило съществено, освен усилията
на едно служебно правителство
след 4 март да “поизчисти” натрупалите се Авгиеви обори.
Протестиращите, а и многобройните симпатизиращи им,
искаха някой да сложи край на
този низ от безобразия, на онова, което мнозина заклеймиха с
разбираемото “Мутри, вън!”.
Тази фраза произнесе президентът Румен Радев на 9 юли
2020 г. пред спонтанния протест на площада пред президентството, като по този начин недвусмислено зае позиция в един
политически разлом. Разлом
между една значителна част от
българските граждани, които
вече не искаха да търпят безобразията в десетгодишното управление на Бойко Борисов, и други граждани (вероятно също значителен брой), които бяха
склонни по различни причини да
простят тези безобразия било

Антоний ТОДОРОВ

заради страх от радикални промени, било заради удовлетвореност и лична изгода, било заради обикновен конформизъм.
Разломът продължава и днес.

Два политически
лагера
Със сигурност има разделение в обществото - оформени
са вече два ясни политически
полюса. Засега противопоставянето продължава, макар ГЕРБ
вече да не контролира правителството, но сравнително
трайна и стабилна алтернатива
на предишното му управление
също не се очертава. Партиите,
които се противопоставят на
ГЕРБ (“Има такъв народ”, коалициите “Демократична България” и “Изправи се!”) не успяха да постигнат съгласие помежду си, както и да договорят
подкрепата на БСП, която също
е остър опонент на ГЕРБ.
Колкото до другия политически полюс, ГЕРБ съвсем не е
изчезнал от политическия хоризонт, дори напротив, неуспехът на неговите опоненти да
съставят редовно правителство даде глътка въздух за бившите управляващи и им позволи да се окопитят след първоначалния ступор.
На парламентарните избори този път имаме нов играч,
появил се малко неочаквано и
веднага предизвикал множество реакции - “Продължаваме
промяната” (засега коалиция,
но впоследствие вероятно и
партия). Двамата министри от
служебното правителство Кирил Петков и Асен Василев
решиха да използват значителната си популярност и влязоха
на терена на политическата конкуренция. Почти всички от политическите партии от последните три парламента реагираха
ревниво или предпазливо, в зависимост от това доколко предполагаха, че новият политически проект е съперник за “техния” електорален терен. Както
обикновено, най-повърхностните критики към ПП са по отношение на позиционирането им
по скaлата ляво-дясно, което
беше предизвикано от една малко фриволна фраза на Кирил
Петков: “Много вярваме в десни инструменти, които да постигат леви цели”.
Но какво дясно? Като де Гол
през 1946 г., провел най-мащабната национализация в Запад-

ния свят? Дясно като Меркел,
или като Орбан? Дясно като
Тръмп, или като Путин? А какво ляво? Като Санчес, или като
Байдън (а колко е “ляв” той)?
Ляво като Меланшон, или като
Ципрас? Изобщо, много поважно от самоназоваването е
практическата политика: какви
цели с какви средства. И ако
“дясно” правителство провежда леви политики, какъв е проблемът на левите? Или обратно, ако “ляво” правителство
провежда десни политики,
какъв е проблемът на десните?

Какво очакват
партиите?
На предстоящите избори
всяка партия очаква като че ли
някакво чудо. ГЕРБ очакват не
само да са първи, но и да излязат от изолация, като намерят
евентуален парламентарен партньор. Затова лидерът Бойко
Борисов мина “по-назад”, лансирайки като кандидат-премиер
двукратно вече Даниел Митов,
а и заявявайки подкрепата на
партията си за проф. Анастас
Герджиков. Това е опит да убеди аудиторията, че ГЕРБ се е

променил. Но всъщност в ГЕРБ
няма никакви признаци, че
възнамеряват публично да
отхвърлят онези управленски
практики, заради които никой не
иска да си партнира с тях.
ДПС са в подобна позиция изолирани, най-вече защото макар да оставиха Делян Пеевски
“настрани”, не престават да го
бранят и да отхвърлят всякакви
критики към техния корпоративно-клиентелистки модел.
Това ги сближава с ГЕРБ, макар
да не го признават още публично. Те също са силно критични
към Румен Радев и нищо чудно
да работят вече за евентуално
политическо споразумение с
Бойко Борисов.
Опонентите на ГЕРБ остават дълбоко разединени. БСП
отново се бори с “вътрешния
враг”, а има големия шанс да
излезе от изолатора на “партиите на статуквото”. В партията
се развива критично движение
(“Социализъм 21”), което настоява дори за преучредяване
на социалистическата левица,
докато ръководството, обратно,
се опитва да потуши публичността на конфликта. Острите
критики към новия проект на
Кирил Петков и Асен Василев,
както и постоянната поява на

критики към президента Румен
Радев от страна на видни социалисти, а и на бившия началник
на кабинета му Калоян Методиев (дали е без насърчението
на някой от БСП?), оставят
впечатлението за двусмисленост на позицията на БСП. Ще
бъде ли и тя част от промяната, или ще остане зад борда това е всъщност въпросът, а
той е и въпрос за политическото оцеляване на социалистическата левица.
“Има такъв народ” сякаш се
снишиха, мнозина се разочароваха от липсата на диалогичност, а и скандалът за плагиатство с техния кандидат за вицепремиер и за министър на
вътрешните работи Петър
Илиев допълнително накърни
обществения им престиж. Но
и те са пред избор - ще приемат ли сериозно възможността за политическа коалиция с
ДБ, ИБГНИ или ПП? Заявленията в тази насока, дадени
наскоро от Слави Трифонов,
ще останат празни думи, ако
няма реални действия. Другото ще остави подозрението, че
ИТН е “аватар” на ГЕРБ.

Новият проект “Промяната
продължава” едва ли ще повтори “чудото” на НДСВ от 2001
г., но вероятно ще бъде основен
фактор на диалога между партиите на промяната. Засега те изглежда да могат да преговарят с
всички, което ги поставя по-скоро в центристка позиция.

Президентската
надпревара
Първа беше обявена кандидатурата на настоящия президент Румен Радев в екип с Илияна Йотова (още на 1 февруари). Тази кандидатура изглеждаше напълно логична и сякаш
безалтернативна. В последния
възможен момент ГЕРБ заявиха подкрепа за кандидатурата
на проф. Анастас Герджиков,
ректор на СУ. А същевременно за негова вицепрезидентка
се предлага полк. Невяна Митева от ВВС (едва ли е случайно). Една симпатична двойка,
несъмнени професионалисти
всеки в своята област, зад която лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов удобно ще се прикрие.
Кандидатурата на проф.
Анастас Герджиков е със сигурност политическа. “Независим”
кандидат, който още от самото

начало на обявяването си получава веднага (без вътрешно
обсъждане) подкрепата на ГЕРБ.
Обявеното намерение е да се
балансира между различните
интереси “така, че всички да се
почувстват удовлетворени от
някакъв справедлив резултат”.
Такова намерение изглежда приемливо за мнозина, които се
опасяват, че политическият разлом в българското общество
може да породи още по-остро
противопоставяне и блокиране
на политическата система. Но
именно това е и основната отбранителна теза на ГЕРБ още от
началото на протестите през
лятото на 2020 г. и главното им
обвинение срещу Радев - че разделя нацията. А според Конституцията той олицетворява единството на нацията.
Но за какво единство става
въпрос? Единството на Делян
Пеевски с Лозан Панов? Единството на Иван Гешев с Христо Иванов? Единството на Данаил Кирилов с Янаки Стоилов? Обединението на ДПС с
НФСБ? Когато има остър политически конфликт между две
противоположни виждания за
принципа на управление на републиката, за съдържанието на
правовата държава, за смисъла
на демокрацията, обединение
не може да има. Там има етически избор, а той води и към политически избор. Двете няма
как да бъдат съвместени. Казано с езика на единството - обединение или около единия
принцип, или около другия.
На президентските избори
основен е, разбира се, вторият
тур (евентуално на 21 ноември).
Затова е важно кои претенденти имат шанса да го достигнат.
Към днешна дата (2 октомври)
изглежда това са трима: Румен
Радев, Анастас Герджиков и
Лозан Панов. Именно на балотажа обаче ще се види експлицитно противопоставянето
между двете основни политически позиции, за които стана
дума по-горе: промяната (или
прекратяването на “модела
ГЕРБ”) и статуквото (или завръщането на ГЕРБ във властта).
При балотаж между действащия президент Румен Радев и
кандидата на ГЕРБ Анастас
Герджиков представянето на
ситуацията като дебат между
лявото и дясното ще е изцяло в
духа на защитната теза на Бойко Борисов, че партията му
представлява десницата. Това
ще бъде и капан за ДБ.
Във всеки случай, само 42
дни преди президентските избори настоящият президент Румен
Радев ще има достойни съперници. Иначе се очертаваше той
да се състезава с фолк певицата
Луна или с “вечния кандидат”
Волен Сидеров. Но ще трябва
да припомня, че президентските
избори, както и парламентарните, са политически по своята
същност, а не са “избор на човек на годината” или на “мис
България”. Избираме президент, който да представлява
нацията, но най-вече да има
храбростта и твърдостта да
отстоява принципите на републиката (“общото дело”, основано на свободата, равенството,
правото и справедливостта). И
при нужда да заема добрата
страна в остро политическо
противопоставяне, а не да се
опитва да замазва конфликта.
От блога на автора
Със съкращения
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А у нас - газ! А у вас?
СНИМКА NORD STREAM 2/AXEL SCHMIDT

Твърде много грешки за твърде кратко
време докараха Европа до ръба
на енергийния кошмар
Георги ГЕОРГИЕВ

Сергей Михалков, авторът на текстовете на съветския химн и химна на
Руската федерация, пише през 1978 г.
стихосбирката за деца от предучилищна
възраст “А у вас?” (“А что у вас?”). В
едноименното стихотворение, пресъздаващо забавен разговор между дечица,
има следните редове: “Вкъщи имаме си
газ! А у вас?” (“А у нас в квартире газ!
А у вас?”)*.
Детският въпрос отпреди 43 години
изглежда доста навременен на фона на
задаващата се европейска енергийна
криза, комбинирана с обещаваната от

На 6 септември т.г. специалистите от баржата “Фортуна” положиха
в Балтийско море последната тръба от газопровода “Северен поток-2”.
Неговото завършване бе сериозно забавено от санкциите на САЩ и
подкрепата за тях от някои страни в ЕС. Според експерти, ако “Северен
поток-2” вече беше пуснат в експлоатация, цените на газовите борси в ЕС
щяха да бъдат доста по-умерени

Американския център за прогнозиране
на климата люта зима, която можела да
надмине студените рекорди на тази от
2018 г. Тогава британските медии нарекоха снежната вълна, заляла континента, “Звярът от Изток”.
Тази есен в британската преса се
срещат следните заглавия: “От Путин
зависи дали над Европа ще повее студ”
(“Телеграф”), “Европа е пред сложни
решения, докато газовата криза се изостря” (“Файненшъл таймс”), “Русия можеше да помогне повече в газовата криза” (“Таймс”), “Откъде Европа да намери газ: Всички козове са у Путин” (“Дейли експрес”). По всичко изглежда, че
зимъска в идеологически план “звярът”
отново ще идва от Изток.
На 28 септември цената на природния газ в Европа за пръв път надхвърли
1000 долара за хиляда куб. м, а в края на
седмицата ноемврийските фючърси
(предварителни продажби) на нидерландската газова борса TTF достигнаха
почти 1200 долара за хиляда куб. м. Тези
исторически стойности бяха предшествани от истинско рали на цените, започнало през март-април т.г. В сравнение с

2020 г., борсовите цени на вносния газ
в ЕС нараснаха с 440%. Тук е добре да
си припомним, че индустриалното сърце
на съюза - Германия, зависи на две трети от вноса на газ. В подобно положение са страни като Испания, Италия и
дори съседна Гърция.
Последствията не закъсняха. Цените
на електроенергията в ЕС бият рекордите. Ръстът в Латвия е 250% от началото
на годината. Във Франция и Германия е
с по 40 на сто. В Испания хората излизат на протести, във Великобритания по
бензиностанциите се бият за гориво,
причината е по-скоро в Брекзит, но тя
допълва прекрасно картината. Също на
Острова високите цени на газа доведоха
до банкрут няколко компании, заложили
на евтин шистов газ от САЩ. От Норвегия, през Германия до Франция предприятия от химическата промишленост
съкращават производството си, отменят
изплащането на дивиденти, алармират за
ниска доходност. Възниква заплаха от
разширяване на кризата в най-разнообразни посоки.
Норвежката компания “Яра интернешънъл” е световен лидер в производ-

ството на амоняк и въглероден двуокис.
Нейното съобщение, че ще намали с 40%
производството им, предизвика вълнения на пазара на месни продукти, защото и химикалите се използват при изработката на опаковките за тях. Оттам ръст на цените на месото.
Възникна класическата комбинация
от извечните руски въпроси: “Кой е
виновен?” и “Какво да се прави?”, но
сега на тях трябва да отговаря антируски настроената Европа.
Според повечето специалисти става
дума за комбинация от фактори, някои с
природен характер, но други напълно
ръкотворни. Миналогодишните студена
зима и хладно лято станаха причина за
изпразването на газовите хранилища,
които бяха препълнени с евтина газ. Сега
повишеното търсене вдига цените. Но
още повече търсенето на синьо гориво
се засилва поради ускореното затваряне
на въглищните и атомни централи в
редица европейски страни. Отпадащите
енергийни мощности трябва да се компенсират и най-бързата и екологична
алтернатива е газът.
На стр. 9
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Обявени са нобелистите
по медицина
Нобеловата награда по медицина
за 2021 г. беше присъдена на учените
от САЩ Дейвид Джулиъс и Ардем
Патапутян заради откритите от
тях рецептори за температура и допир
при живите организми. На 5 октомври Нобеловият комитет ще обяви
наградените по физика, на 6 октомври по химия, а на 7 октомври по
литература. В последния ден ще бъде
обявен и нобелистът за мир.

Беларус спира
реадмисията с ЕС

СНИМКИ БГНЕС

Така изглежда метро станцията “Аточа” в испанската столица на третия ден от стачката на
машинистите. Техният синдикат, заедно с други служители от метрото, обявиха 8-дневна стачка
с искането за назначаването на нови служители и подобряване на условията на труд на фона
на разхлабените мерки срещу коронавируса

Разкриха тайните
богатства на политици
Двама българи фигурират в данните
за 35 настоящи и бивши лидери
с офшорни операции
Тайното богатство и сделките на
някои световни лидери, политици, милиардери и хора от шоу бизнеса бяха разкрити в разследването Pandora Papers
(“Документите на Пандора”), то обхваща данни за около 35 настоящи и бивши
лидери и над 300 държавни служители.
Според сайта на Международния
консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), който е извършил разследването, двама от въпросните политици са
от България, но имената им не се разкриват. Oчаква се българският партньор
в разследването Bird.bg да публикува
подробности. 174 от компаниите са
свързани със собственици от страната
ни.
Разкритията засягат сръбския финансов министър и бивш кмет на Белград в
периода 2014-2018 г. Синиша Мали.

“Пандора Пейпърс” показва, че Мали е
бил собственик на 24 луксозни апартамента по българското Черноморие като
шеф на две офшорни компании от Британските Вирджински острови.
В списъка фигурират президентът
на Черна гора Мило Джуканович и
хора от семейството му, съобщи телевизия РТЦГ. Мило и Блажо Джуканович са сключили тайни договори през
2012 г. за управление на техен имот,
криейки се зад сложна мрежа от свързани компании във Великобритания,
Швейцария, Британските Вирджински
острови, Панама и Гибралтар. Синът
на президента е използвал тази структура, за да създаде две офшорни компании с дъщерни фирми в Лондон и в
Черна гора.
Чешкият премиер Андрей Бабиш не

е декларирал офшорна инвестиционна
компания, използвана за закупуване на
две вили за 12 млн. паунда в южната
част на Франция. Кралят на Йордания
Абдула Втори тайно е натрупал 70 млн.
британски лири от имоти във Великобритания и САЩ.
Президентът на Азербайджан Илхам Алиев и семейството му са били
замесени тайно в сделки с недвижима
собственост във Великобритания за
400 млн. паунда, съобщи Би Би Си.
Според изтеклите документи семейството е купило 17 имота, сред които
офисна сграда с цена от 33 млн. паунда за 11-годишния син на президента.
Друга офисна сграда на семейството е
продадена на британската корона за
66 млн. паунда през 2018 г.
Тайни активи са имали и лица от
обкръжението на Владимир Путин.
В съвместното разследване са участвали над 650 репортери, те са имали
достъп до близо 12 млн документи и
файлове от 14 компании за финансови
услуги в различни държави.

Орбан критикува ЕС
заради миграцията

Бедни бразилци ядат
животински трупове

Европейският съюз (ЕС) трябва да очаква нова вълна от
нелегална миграция, на която вече се противопоставя Унгария, получила нож в гърба от Брюксел заради усилията
си да гарантира безопасността на общността. Това изявление направи унгарският премиер Виктор Орбан в интервю
за чешкото онлайн издание “Парламентни листи”.
“Броят на мигрантите от Афганистан по южните граници на Унгария вече се увеличава. Истинската голяма (миграционна) вълна ще дойде по-късно. Трябва да противодействаме на това и Унгария е готова. Тъжно е, че както
през 2015 г., Брюксел ни забива нож в гърба. Докато ние
защитаваме европейските граници, те (институциите на ЕС),
не ни помагат и дори забавят изплащането на средства,
предназначени за нас”, каза Орбан. Той подчерта, че “ЕС
се е превърнал в затворник на брюкселския елит”, чиито
инициативи за максимална централизация не работят.

Бразилия бе потресена от снимки на хора, които ровят
в купчина останки от животински трупове за храна, пише
“Гардиън”, цитиран от БГНЕС. Снимките са от Рио де
Жанейро и са на наградения фоторепортер Домингос Пейшото. Те показват група хора, които ровят за парче месо в
задната част на камион, транспортиращ изхвърлени карантии и кости до фабрика, която произвежда храна за домашни
любимци. “Има дни, в които просто ми се иска да плача”,
каза шофьорът на камиона Хосе Дивино. 51-годишната чистачка Дениз да Силва заяви, че трябва да нахрани 5-те си
деца и 12-те внуци, след като скоро е загубила съпруга си.
“Мина толкова много време, откакто за последно хапнахме
хубаво месо, това беше преди пандемията... Толкова съм
благодарен за това”, каза Силва за животинските кости.
Снимките във в. “Екстра” предизвикаха незабавни протести в страната.

Беларуският парламент одобри
закон, който спира действието на
споразумението с ЕС за реадмисия.
Законът освобождава страната
от изискването да спазва споразумението с ЕС относно лицата,
които пребивават без разрешение.
Той бе приет в рамките на ответните мерки на Минск спрямо неприятелските действия на ЕС.

Китай защитава децата
от компютърна
зависимост
В Китай стартира кампания за
защита на децата от зависимост от
игри. Достъпът на непълнолетни потребители до онлайн игри ще бъде
ограничен до три часа седмично. Освен
това доставчиците нямат право да
предоставят услуги на потребители,
които се опитват да се регистрират
или да влязат в системата с фалшиво име.

Новият премиер
на Япония встъпи
в длъжност
Новият японски премиер Фумио Кишида встъпи в длъжност,
след като предшественикът му Йошихиде Суга подаде оставка. Кишида е бивш външен министър, в
края на септември той бе избран
за нов председател на управляващата Либерално-демократическа
партия (ЛДП), което автоматично го прави и премиер.

Загина карикатурист
на пророка Мохамед
Шведският автор на карикатури на пророка Мохамед Ларс
Вилкс и двамата охраняващи го
полицаи загинали при сблъсък на
колата им с камион на магистрала Е4 в Южна Швеция. Двата
автомобила се запалиха при
сблъсъка, тежко пострадал е и
шофьорът на камиона. Вилкс е
автор на ескиза на пътен възел под
формата на куче с главата на
пророка Мохамед. Терористичната
мрежа на “Ал Кайда” бе обещала
100 000 долара за главата му.

Така изглежда мостът “Понте дел
индустрия” в Рим след пожара в
събота вечерта, поразил част от
металната му конструкция, която
рухна. Съоръжението е затворено
за няколко месеца, но то свързва
два гъсто населени района на
столицата и блокирането му
неизбежно ще затрудни трафика
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А у нас - газ! А у вас?
От стр. 7
Нарасналото търсене води до повисоки цени, а от това се възползват
спекулантите на газовата борса, които имат интерес от паника, за да направят повече пари. Има и дефицит,
но не на руски газ, както тръбят някои медии и политици. Напротив,
Русия изпълнява добросъвестно договорните си задължения, потвърдиха
официално нейните европейски контрагенти.
Когато пред БНР представителят
на свързания със САЩ Център за изследване на демокрацията Мартин
Владимиров казва: “Трябваше да се
вгледаме много по-рано в поведението на Русия” и предлага на Европа
“да промени своя енергиен курс”,
трябва да направим точно обратното.
Да се вгледаме по-внимателно в поведението на САЩ.
От началото на годината намаляват доставките на втечнен природен
газ (ВПГ) за Европа, включително
американски. Делът му във вноса на
ЕС за първото полугодие е паднал с
10%. В същото време по оценки на
компанията “Бейкър Хъджис” в сравнение с м.г. износът на ВПГ от САЩ
се е увеличил с над 41%, но той отива
в Азия, където плащат повече, а не в
Европа. Впрочем увеличеният износ
е довел до удвояване на цените на
вътрешния пазар в САЩ, в сравнение
с януари. Стигна се до там, че организацията на индустриалните потребители на енергия в САЩ IECA поиска от министерството на енергетиката да ограничи износа на ВПГ от страната. Представете си какво ще се случи на европейските газови борси, ако
това стане факт.
Ако слушаме експерти от разни
НПО-та и политици как коментират
задаващата се енергийна криза, от думите им става ясно, че много важно е
да следваме

следните три постулата
дори да замръзнем: 1) Да се обвинява
Русия за бедите ни при всеки възможен случай; 2) Не си и помисляйте да
отстъпвате от догмите на “зеления
преход”; 3) САЩ винаги най-добре
знаят, какво трябва да прави Европа в
този случай.
Да припомним, че първо именно
САЩ и евродепутатите от техните
клиенти Полша и Прибалтика обвиниха Русия, че е виновна за енергийната криза в ЕС. Нито официален
Брюксел, нито партньорите на “Газпром” са казвали нещо подобно. Да
припомним още, че макар сегашните
цени на газовите хъбове да са в пъти
по-високи от тези по дългосрочните
договори с “Газпром”, именно проамерикански настроените страни от
Източна Европа съдиха и осъдиха
през 2020 г. “Газпром” да пренапише
договорите с тях, така че да се отчитат котировките на газовите борси,
които тогава бяха много ниски. Сега
“Газпром”, в съответствие с тази
присъда, на два месеца... увеличава
цената на газа. Миналата година новоевропейците се пъчеха като аслани, а сега мълчат и се оглеждат тревожно. И да не забравяме, че именно
САЩ и техните креатури спряха за
година и половина строителството на
“Северен поток-2”, което също оказва някакво влияние върху сегашната
ситуация. Парадоксално, но точно в

СНМИКА БГНЕС

На снимката е ТЕЦ край китайския град Хайбей. Пекин започна ускорена политика за замяна
на въглищната енергетика със “зелена” или нисковъглеродна, което доведе до дефицит на електроенергия
в някои райони на страната. За да решат проблема, китайците започнаха да закупуват
големи количества ВПГ, което доведе до по-високи цени на синьото гориво в целия свят
момента Русия няма интерес газопроводът да заработи. Ако през 2020 г.
“Газпром” отчете 3 млрд. долара загуба, то за първото полугодие той е на
печалба с 10 млрд. долара.
В същото време, тези, които намираха за проблем, че тя изобщо изнася
газ за Европа, сега циврят, че Русия
не изнася достатъчно газ. На първи
поглед е шизофренично, но на втори е
видно, че става дума за популисти,
които не носят отговорност за нищо
и не вземат управленски решения на
държавно ниво. Такъв пример е лидерката на германските “Зелени” Аналена Бербок.
Свидетели сме на

откровено налудничава
мисловна последователност. Русия
изпълнява своите задължения по договорите за доставка на газ, но може
да доставя още повече газ (без да е
длъжна), а щом не го прави след
първия ни размахан пръст, значи тя е
виновна за газовата и енергийна криза, а следователно трябва да спрем
“Северен поток-2”, който ще осигури
на Европа по-големи обеми газ.
Обвиненията към Русия няма да
увеличат силата на вятъра и да я направят постоянна и равномерна. Нападките към Москва не могат да отменят зимата и спадането на ефективността на слънчевите панели. Ругатните към Кремъл няма да ускорят
създаването на ефикасни акумулатори, които да съхраняват дългосрочно
натрупаната електрическа енергия.
Просто има някои закони на физиката, които не могат да бъдат отменени,
дори със силата на неолибералните
мантри.
Повечето специалисти смятат, че
основна причина за сегашните проблеми в енергетиката са прекалено
амбициозните и преждевременни планове на европейските правителства,

но не само за преминаване към “зелена енергетика” и закриване на първо
място на въглищните централи, а
някъде и на атомните. Драстично увеличените цени на въглеродните квоти
доведоха до сериозен ръст на цените
на синьото гориво, а те на свой ред
доведоха до повишено търсене на
въглища, защото цената им в един
момент се оказа по-приемлива от тази
на газа. После екологичните организации се възмущават, че хората говорели за “зелени бесове” и “зелено
безумие”.
Днес европейците са поставени в
условията да се конкурират с азиатските пазари за природния газ, но
Азия предлага по-високи цени, а ако
европейците решат да ги надцакат, то
техните и без това скъпи, макар и качествени стоки, ще стават напълно непродаваеми, а благосъстоянието на
Стария свят ще намалее. Задънена
улица.
Но не само Европа е в това положение. Кризата добива глобални измерения. Пекин също реши да премине към ускорено затваряне на редица
въглищни централи и сега в Северозападен Китай има енергийна криза.
Китайците купуват огромни количества ВПГ на каквито и да е цени, това
също води до вълнения на пазара, прерастващи в лека паника. Алтернативния за ЕС газ го няма.

Той отива в Азия
Как се излиза от ситуацията? На
теория изглежда лесно. Отменят се
разните “зелени” добавки в горивата,
отменят се квотите за въглеродни емисии, фактически наказание, че гориш
въглища. Ограничават се експериментите със “зелената енергия”, европейците спират да се ритат по кокалчетата, като премахват пречките пред доставките на руския природен газ. Изпращат се американците с техните

нагли съвети някъде... по-далече и в
крайна сметка решенията в енергетиката започват да се вземат на базата на
икономическата наука, а не според
поредната идеологическа догма.
За да спаднат цените на изкопаемите горива, Европа и САЩ трябва
да се откажат или поне да отложат
Зелената сделка, Зеления курс, зелените постулати, но това ще бъде политическа катастрофа. Нежеланието
за промяна много прилича на нежеланието на съветските догматици да
извършат изменения в идеологията и
накрая получиха крах на целия строй.
“Решение на тази криза няма”,
пише “Файненшъл таймс” в цитираната по-горе публикация за ситуацията
в Европа. “Има само кошмарни в политическо отношение варианти,
свързани със суровата действителност, в която руският газов монополист и износител “Газпром”, като използва държавна подкрепа и изпълнява указанията на Путин, може само
да влоши ситуацията”. Т.е. “кошмарният вариант” на британския бизнес
всекидневник е да бъдат подобрени
или поне да не се влошават още отношенията с Русия.
Да припомним, че от 2009 г. Европа, подкрепяна от САЩ, положи огромни усилия, за да намали “зависимостта от Русия”, при това засилването на “зелената” компонента в
енергетиката бе част от решаването
на тази задача. Сега с усилията на
самите европейци стана така, че с
едно отваряне на устата президентът
Владимир Путин или Алексей Милер,
шефът на “Газпром”, оказват влияние
на цените на газа по същия начин, по
който саудитските шейхове влияят на
цената на нефта.
Резултатът се оказа точно обратен. Упорството продължава.
*Превод на стиховете
Красимир Георгиев

10

ВТОРНИК
5 ОКТОМВРИ

2021

Москва и Анкара имат
общ враг в Сирия
Турският президент се похвали след срещата в Сочи,
че с Путин са единни почти по всички въпроси
Рафаел ФАХРУТДИНОВ

рандум, който по-специално предвиждаше изтеглянето на кюрдските части за
самоотбрана от градовете Манбидж и
Тел Рифат по сирийско-турската граница. През март 2020 г. Путин и Ердоган
подписаха ново споразумение, според
което турците се ангажираха да изчистят от ислямските радикали зоната за
деескалация под техния контрол в Идлиб. По-късно сирийският президент
Башар Асад заплаши, че ако американските и турските военни не напуснат
територията на страната му, Дамаск
може да използва сила срещу тях.
Върху съвпадението на срещата в
Сочи и изтеглянето на турските войски
от Идлиб обърна внимание и Евгений
Сатановски, президент на Института за
Близкия изток, който окачестви това
като добър знак.

Съвпадение на интересите

Едва напускайки Сочи след преговорите с Владимир Путин, турският
президент се нахвърли върху Вашингтон. Той не само призова САЩ да освободят сирийската земя от войските
си, но и нарече един от ключовите
сътрудници на Байдън “режисьор на
терористите”. По думите му двамата с
Путин са били “единни по почти всички въпроси”. Какво тласка Турция да
се приближи толкова бързо с Русия?

Терористичният режисьор
във Вашингтон
Ердоган нарече координатора на
Съвета за национална сигурност на
САЩ за Близкия изток и Северна Африка Брет Макгърк “терористичния режисьор” на Кюрдската работническа
партия (ПКК). Това изявление турският лидер направи на борда на самолета,
връщайки се от разговори с президента
Владимир Путин в Сочи. “Има човек
на име Макгърк в Белия дом, той се
прегръща с терористи. Всъщност той е
режисьорът на терористите от ПККУ”,
цитира го Анадолската агенция. Според него Вашингтон “рано или късно
ще трябва да напусне Сирия и да остави тези земи на сирийския народ”.
Припомняме, че Брет Макгърк е
опитен дипломат, който преди това е
заемал високи постове в областта на
националната сигурност при Джордж
Буш, Барак Обама и Доналд Тръмп. От
октомври 2014 до януари 2016 г. той
водеше тайни преговори с Иран, които
доведоха до размяна на пленници и
освобождаване на четирима американци от Иран. Байдън го назначи за координатор на Съвета за национална сигурност веднага след встъпването си в
длъжност през януари.
На 23 септември Ердоган твърдеше,
че сътрудничеството му с американския
колега Джо Байдън се обърка. Той
също остро критикува администрацията на Байдън за доставката на оръжие
на сирийските кюрди.
Що се отнася до самите разговори в Сочи, Ердоган каза за тях следното: “Путин и аз проведохме искрен и ползотворен разговор. Говорихме, че е дошъл моментът за окончателно и трайно решение в Сирия,
главно в Идлиб. Ще определим пътна
карта. Нашите външни министри и
министри на отбраната ще работят
над нея”, обеща Ердоган.
Турският президент заяви още преди разговорите с Путин, че “нашите
съвместни стъпки в Сирия са от голямо
значение” и мирът в Близкия изток “зависи от руско-турските отношения”. В
отговор Путин подчерта, че сътрудничеството между двете страни също до-

СНИМКА БГНЕС

В президентската резиденция Бочаров ручей край Сочи
двамата държавници се приветстваха в добро настроение,
по същия начин те се разделиха и след преговорите
принася за помирението в Карабах.
Президентският говорител Дмитрий
Песков заяви, че Путин и Ердоган подчертаха важността от изпълнението на
предишните споразумения за Сирия,
предаде РИА Новости.
“Тук, за съжаление, не мога да навлизам в подробности, нямам пълната
информация. Но темата наистина
беше обсъдена... Ангажиментът към
постигнатите по-рано споразумения
беше потвърден отново, необходимостта от тяхното прилагане беше
подчертана по отношение на изтласкването на терористични елементи от
Идлиб, които все още присъстват там
и могат да извършват агресивни офанзивни действия срещу сирийската армия”, поясни Песков.
Така той отговори на въпроса дали
оттеглянето на турската армия от Идлиб е свързано със споразуменията
между Путин и Ердоган.
“Анкара не е лесен партньор, но
двустранното ни сътрудничество
продължава и, ако постигнем някакви
споразумения, те със сигурност се спазват” - казва Станислав Тарасов, експерт
по Близкия изток. - Въпреки това критиките към Ердоган в Турция се засилват поради крехкостта на финансовата
система на страната. Мнозина осъждат
правителството за факта, че Турция се
включва в четири войни едновременно:
в Сирия, Либия, Ирак и гражданската
война в югоизточните й земи. На този
фон Ердоган трябва да демонстрира
успех във външната политика.”
Ето защо срещата в Сочи беше важна преди всичко за турската страна просто заради факта на самото й провеждане, смята той. Именно с това може
да се обясни защо не бяха обявени ни-

какви важни решения, подозира Тарасов. Турският лидер просто трябваше да
привлече подкрепата на Москва.

Лавирането на Ердоган
Причината за завоя на Ердоган към
Москва, според него, е поведението на
шефа на Белия дом Джо Байдън, който
практически пренебрегва турския лидер. “Ердоган смята себе си за важен
човек в световната политика, но неговият американски колега се е срещал с
него само веднъж от идването си на
власт и дори тогава това стана в рамките на общия формат на срещата на
върха на НАТО през юни. Политиците
от Вашингтон практически не участваха в откриването на Турския дом в
САЩ, а Анкара бе заложила много на
тази церемония. След това Ердоган направи гневни забележки, че се проваля с
Байдън, че с Тръмп беше по-добре.”
По-рано американската подкрепа даваше на Анкара определени аргументи
да засили позициите си в разговорите с
Москва, припомни Тарасов. “Когато
Ердоган представяше някакви тези, за
Москва беше ясно, че американците
също стоят зад това. Този път Байдън
изостави тази интрига и по този начин
остави Ердоган насаме с Путин”, обясни анализаторът.
Впрочем, определено бе взето поне
едно решение - за Сирия - макар то да
не бе обявено публично, твърди Тарасов. Веднага след срещата Путин-Ердоган турските части започнаха да се оттеглят от Идлиб - това са няколко хиляди военни и много бронирани машини,
отбеляза политологът.
Както е известно, през есента на
2019 г. Анкара и Москва приеха мемо-

“Путин съумява да поддържа отношения с Турция, вместо да се бори срещу нея в някаква голяма регионална
война”, добавя ориенталистът. Сатановски посочи и ползите за Русия от
присъствието на турски нашественици
в Сирия: “Докато Асад има трън в
Идлиб във вида на Ердоган, той няма да
може да се продаде нито на американците, нито на европейците, както винаги са правили арабските лидери, когато
вече нямаха нужда от нас.”
Срещата на върха в Сочи за пореден път доказа, че интересите на Русия
и Турция съвпадат в повечето области,
каза Мехмет Перинчек, активист на
турската партия Ватан, доктор на историческите науки в Истанбулския университет. Според него и двете страни
сега се изправят срещу агресивното поведение на САЩ в Сирия, така че
Москва и Анкара нямат друг избор
освен стратегическо партньорство.
В изявленията на Ердоган след разговора му с Путин Перинчек видя намек, че лидерите са се договорили за
обща стратегия в борба срещу екстремистите в Сирия. “Нашите страни имат
основна задача: да се отърват от радикалите, които се стремят да нарушат
териториалната цялост на Сирия. Това
са две групи терористи - фундаменталисти в Идлиб (уйгури и ИДИЛ) и сепаратисти в Източен Ефрат, тоест
Кюрдската работническа партия и други сили, подкрепяни от САЩ”, обясни
експертът пред вестник “Взгляд”.
“Изявленията на Ердоган след срещата в Сочи доказват, че турският лидер осъзнава важността на сътрудничеството с Русия. Нашето партньорство ще се задълбочи с използването на
различни схеми в Либия, в Кавказ, в
Източното Средиземноморие”, прогнозира Перинчек.
Лидерите на двете страни обсъдиха
ситуацията в Идлиб и в североизточна
Сирия, където се намират кюрдските
групировки, договориха се да запазят
статуквото и да изпълнят по-рано поетите задължения, смята генералният директор на Съвета по международни отношения Андрей Кортунов. “Въпросът
сега е доколко тези задължения ще бъдат
изпълнени, преди всичко от Турция, която обеща да изчисти Идлиб от ислямските радикали”, каза източникът.
“На тази двустранна среща видяхме,
че има единство по почти всички въпроси. Разбира се, това е радостна част от
работата - каза още Ердоган пред репортери на борда на самолета си на
връщане от Сочи. - Завършвайки нашата
среща по този начин, помолих господин
Путин колкото се може по-бързо да
направи ответна визита. Той (отговорът)
също беше положителен. И аз казах:
“Нека да проведем заседание на високо
равнище на Стратегическия съвет в Турция преди края на тази година”. Той
също отговори положително”.
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Антифашизмът
е безсмъртен
Гранитните герои пречистват съвестите,
заставаме пред тях, за да проверим себе си
Тотю БАКАЛОВ,
ветеран от Съпротивата
1941-1944 г.

Злодеянията на фашистите
през Втората световна война не
можеше да останат ненаказани.
Идеята за съдене на виновните
престъпници е дадена от Рузвелт на Сталин и Чърчил и тя е
приета. Трибуналът за съдене
на военнопрестъпниците и техните сътрудници под името Народен съд бе създаден и в България, по подобие на Нюрнбергския и Токийския трибунали.
Пред Народния съд да отговарят бяха изправени регенти,
министри, народни представители и стотици местни ръководители, военни и жандармерис-

ти - за обесените, обезглавените, за порутените домове, за
масовите разстрели на участници в легендарната Съпротива.
Борбата на най-смелите
припламна с драматичен
блясък върху жертвените ветрове на времето. От твърдост
и нежност, мъжество и романтика, от труд и мечти е излят
бронебойният живот на първите, в който пулсира напрегнат
ритъм на една огнена епоха.
Те притежаваха сърца, способни да усетят реалните изригвания на времето.
Антифашистката съпротива
бе кървава школа, училище за
класова омраза. Черните страници в историята на народа ни
са свидетелство за светлината
на идеите и устрема на борбата. Красивото мъжество на
борците срещу фашизма покорява и възхищава с гордото си
мечтание и твърдата си нежност. Борците от Съпротивата
са пример за висотата на духа,
който обладава само хора с
ясна мисъл и душевна чистота.
Олицетворение на духовна самостоятелност, силен характер.
Зад тяхната скромност бушува

независимостта на духа, собственият път на мисълта, собствената линия на поведение. Те
бяха смели характери, жизнени
и стремителни в живота и в
борбата. Всеки от тях беше
вулканична натура, която непрекъснато клокочеше от емоционални взривове и сътресения. Всеки от тях беше съчетание на възторг и болка, възмущение и силна възторженост.
Любовта им към Отечеството, волното непокорство ги
сродяваха. Те издържаха и загинаха силни, буйни, жизнени, несломими. Голяма част от
тях бяха уникални личности,
самоотвержени герои, будни
хора с чиста съвест и гневни
юмруци. Те се ръководеха от
порива на сърцата, от ясен ум
и силна воля.
В мрачното единство на
подвига им се криеше славата и
красотата на борбата. Жестокият огън на борбата превърна
кръвта им в стихия, сърцата им
- в барутен погреб. Тези железни хора носеха за народа-страдалец неговите надежди и неговото отмъщение. Вярата, която
отнесоха в небитието, бе тях-

ното скъпо и всепобеждаващо
оръжие. Те бяха на върха на
жестоката ураганна битка срещу фашизма.
Нашата партия не трепваше пред терора и убийствата
и в това беше патосът и волята на борбата. В онези жестоки дни трябваха сили, за да
победиш, когато стократно я
погребваха и над “гроба” й
пиеха кървави наздравици...
Борците от съпротивителната борба бяха носители на
нова нравственост, която е ядката на комунистическата идеология, и я превръщаха в собствена мяра за жизнено поведение...
Всички загинали се преселиха в легендите. Гранитните
герои пречистват съвестите.
Заставаме пред тях, за да проверим себе си. Това придава на
паметниците нравствени сили и
ги превръща в обществена
съвест. Гранитните борци са
хиляди по села и по градове,
поругавани и срутвани, опръ-

сквани с калта на безумна омраза, но съхранени от народната любов - заставаме пред тях с
червени рози, с вълнение и тъга,
с почести и преклонение като
на среща с болката и славата на
антифашистката съпротива. Непомръкващи чувства на признателност витаят пред всеки паметник, край всеки паметник на
антифашисти коленичат обич,
кристална обреченост - всеки
паметник е школа, пример,
съдба! Всеки паметник е трибунал на съвестите! И горко на
онзи от живите, който сведе
гузно поглед към земята и се
страхува да отговори на
мъртвите, застинали в гранитните паметници!
А докато звучи в сърцата ни
химнът на безсмъртието “Вий
жертва паднахте...” - писан с
кръв и изпят като стон, ние ще
стъпваме горди по благословената земя и ще търсим брод
между безсмъртието и вечността, превръщайки мъката в песен, гордост и възмездие!

ПРЕДАТЕЛСТВО

За сигурността на държавата
Единият от инициаторите на
“Промяната продължава” Кирил Петков спомена, че много внимателно
щели да подбират своите съмишленици, между другото не следвало те да
бъдат бивши агенти на ДС. У нас този
ажиотаж с агентите-доносници излезе
извън контрол и се използва най-вече
за компромати. Кой ли не е набеждаван, че е бил доносник? Владици, професори, министри, че и президент!
Достатъчно е в опосканото предварително досие да се намери едно картонче с име на човек, който веднага
биваше обявен за агент-доносник.
Спомням си как Божидар Димитров разказваше, че е бил изпратен във
Ватикана да търси в библиотеката непубликувани документи за България.
Увлечена в унищожителната си дейност комисия не правеше разлика
между VI отдел на ДС, Военно разузнаване, Военно контраразузнаване и
т.н. Всички са агенти... Стигна се до
публикуване на списъци с вербувани
от нашето разузнаване агенти в чужбина, което не само застраши техния
живот, но и нанесе непоправими щети
на нашата държава. Всички държави
имат органи на държавна сигурност.
Твърде глупаво и недалновидно е да
предаваш хората, които осигуряват
безопасността на България.
Какво направихме? Премахнахме
пограничните заграждения - кльоно-

ве. Били сме демократична страна и
границите ни трябвало да бъдат отворени?! Сега плащаме милиони за
тази глупост.
Преди години завеждах отдел
“Международни отношения” в община Сливен и преди всяко посещение
на посланик исках от съответното
посолство информация за високопоставеното лице. Силно впечатление

ми правеше, че много американски
посланици са завършили разузнавателни военни школи и са работили в
разузнавателни органи. Те се гордееха с това, което в САЩ се смята за
форма на висш патриотизъм. Нещо
повече - преди време по БНТ даваха
интересен американски сериал “Госпожа държавен секретар”, т.е. министър на външните работи. Прези-

дентът в този филм бе бившият шеф
на ЦРУ, а неговата изключително
способна министърка му е била
първа сътрудничка също в Централното разузнавателно управление. В
края на сериала тя бе издигната за
вицепрезидент.
Всички дипломати, освен да представляват своята страна, извършват
различна опознавателна дейност.
Тази дейност, освен “опознавателна”,
може да се нарече и разузнавателна,
даже шпионска. Затова в международното право е предвидена и солидна застраховка - дипломатически
имунитет. Дипломатът не може да
бъде арестуван и съден. Той може
само да бъде обявен за “персона нон
грата” и да бъде експулсиран.
В последно време доста руски
дипломати бяха експулсирани от източноевропейските страни с мъгляви
и недоказани обвинения.
И нито един американски.
А посланичката на САЩ Херо
Мустафа тия дни бе поканена да
посети не друго, а... военното ни разузнаване! Падение! В коя независима държава това е възможно? Когато
сам се превръщаш в протекторат,
нищо не може да те спаси!

Кръстю БЕРБЕРОВ, Сливен
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Михалис Гарудис
на 80 и малко отгоре
Изложените в галерия „Арте” платна са продукт
на изконните духовни маркери на същността на художника
Проф. Аксиния
ДЖУРОВА

Защо се отложи с
една година неговата
планирана за 2020 г.
изложба е ясно за
всички. За връстниците и приятелите е ясно
също и защо именно в
България той държи
да отбележи тази
своя привилегия - да
прехвърли осем десетилетия и да се отправи е деветото.
Дете на Беломорието, отрано сблъскало
се с ужасите на
Гръцката гражданска
война (1946-1949) и
принудително емигрантство (Унгария,
България), Михалис
носи през целия си живот и изкуство драмата за собствената си
идентичност. Неслучайно в едно интервю,
което взех от него,
споделя: “По софийските павета си търся
собствената младост.
Тръгнах от София,
стигнах до Солун, но
никога не можах да се
отскубна от едното
място и присадя на
другото.”
Изложените платна
в галерия “Арте” разкриват само част от
житейския и творческия път на Михалис от бохемството до
драматизма на чужденеца във втората му
родина - България, а
по-късно и неговата
собствена - Гърция. Но
не само това, те са

продукт на изконните
духовни маркери на
неговата същност: от
включването в картините му на конкретни
образи от античността
до камъчетата, очертаващи се на дъното на
морето, изхвърлените
на брега дъски, пирони и счупени черупки
от миди, органично
влезли в композиционната структура на картините му чрез преплитане на похвати от
чистата класическа
живопис до колажа и
обогатяваща се през
годините релефна фактура на живописната
повърхност.
В изложбата в галерия “Арте” са включени още два цикъла:
“Маслини” като продължител на една запомняща се от неговото начало картина
(70-те години на XX
век), омотана във въжета “Нике-Победата”, и
“Пеперуди”, тези все
по-рядко срещащи се в
природата създания,
които някога в нашето
детство ни омайваха с
цветовите съчетания

на крилете си. В една
от картините на Михалис те са с обгорели
крила съвсем неслучайно. И ако тогава, в
ранните му години, колажите от предмети,
открити в морето
и пясъка, отдавахме
на страстната му
привързаност към

Столичната галерия “Арте” представя юбилейна изложба живопис
на Михалис Гарудис от 5 до
19 октомври. Откриването е на
5 октомври от 18 ч. в двора на
галерията (ул. “Бузлуджа” 31)
при спазване на всички
противоепидемични мерки.

тематика и естетска
живопис, извадена
от наследството на
гръцката античност и
Византия, със своята
образност и дух е част
от драматизма на художника Михалис Гарудис, търсещ между
две родини и два народа, носещи общи духовни корени, своята
идентичност.
Този творчески изказ, примирил дихотомията на неговото
съществуване в запомняща се изящна живопис, днес наричаме
“стилът Михалис Гарудис”, този, който можем да видим в галерия “Арте”.
морския риболов и
свят, то днес можем да
кажем, че тази негова

Владимир Федосеев

Поредна награда
за проф. Боньо Лунгов
Месец
след
като проф. Боньо
Лунгов беше удостоен с награда за
изключителен принос в тридесетгодишното развитие
на Младежкия театър в Скопие,
СНИМКА
РСеверна МакедоCINEFISH.BG
ния, получи признанието на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни “Пиеро”. Професионалната гилдия единодушно реши, че Наградата за цялостен принос в развитието на кукленото изкуство от 11-то издание на
форума следва да отиде при проф.
Лунгов. Дългогодишен преподавател
по актьорство за куклен театър, изключителен режисьор, проф. Лунгов е
познат с педагогическата си и постановъчна работа не само в България, но
и в РСеверна Македония, Гърция,
Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна
гора, Германия, Франция и др.

Христо Събев показва
световни звезди
във фотоизложба
Фотоизложбата “По следите
на филмовите
звезди” представя
“Фото клуб” към
център “Хай”. Тя
ще бъде открита
на 6 октомври в
14 ч. в Бейт Аам, ет. 2, зала “Йерусалим”, бул. “Стамболийски” 50. В
снимките, заснети от фотожурналиста Христо Събев Христов, ще видим
Силвестър Сталоун, Арнолд Шварценегер, Харисън Форд, Бен Стилър,
Марчело Мастрояни, Скарлет Йохансон, Джони Деп, Робер Осеин и др.
звезди на световното кино. Изложбата ще открие известният фотограф-художник Зафер Галибов.

Напусна ни поетът
Андрей Андреев

Владимир Федосеев дирижира
Софийската филхармония на 7 октомври

СНИМКА РОМАН ГОНЧАРОВ

НАКРАТКО

Легендарният руски маестро Владимир Федосеев - главен диригент на Болшой симфоничен оркестър, ще води
Софийската филхармония на
7 октомври. В програмата ще
звучат творби от Чайковски и
Шор. Солистка в концерта е
виртуозната пианистка Александра Масалева.
От дебюта си през 1971 г.
до днес Владимир Федосеев е
сред диригентите с най-голямо влияние. От 1974 г. до
наши дни той е художествен ръководител и главен
диригент на Държавния
академичен Болшой симфо-

ничен оркестър.
Диригентският репертоар
на Владимир Федосеев включва произведения от различни
епохи. И днес маестрото
продължава сътрудничеството си с най-добрите театри.
Името му се свързва и с много оркестри по света. Удостоен е с високи национални и
международни отличия.
Александра Масалева е
родена в Санкт Петербург,
Русия, през 1995 г. Започва
професионалното си обучение по пиано на 5 години.
Още като дете се запознава с
известния френски професор

и композитор Мишел Сони,
който й предава своите знания и специфичен клавирен
метод и става неин ментор.
Тя е най-младият кандидат,
печелил някога Московския
конкурс за млади таланти.
Фондацията “SOS Talents” на
Мишел Сони подкрепя Александра повече от 18 години,
като й дава стипендия и я подпомага да получи много
възможности за концертиране. Репертоарът й е много
широк, но тя е особено
привързана към музиката на
Чайковски, Прокофиев и Рахманинов.

Именитият поет и преводач
Андрей Андреев си е отишъл от
този свят, съобщи СБП. Роден е на
17 януари 1943 г. в с. Раковица,
Кулско. Завършва Литературния
институт “Максим Горки” в Москва. Автор е на повече от 20 стихосбирки - “Неделя”, “И посрещнете щъркелите”, “Докато трае
утринният хлад”, “Сираци на вечността”, “Пътьом” и др., както
и на антологията “Калина алена,
калина черна”. Носител е на Наградата на Съюза на българските
писатели, наградата “Георги Джагаров” и др. Дълги години е редактор в издателство “Захарий Стоянов”, водещ редактор на сп. “Везни”. Член е на Съюза на българските писатели. Поклонението ще се
състои на 5 октомври от 12 ч. в
Ритуалната зала на частните
Боянски гробища “Св. Архангел
Михаил”.
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Всяка година се изсичат тропически гори
с площ, равна на големината на Гърция.

–Ó‰ÌËÌËÚÂ Ì‡ ÓÔÂË‡Ì ·ÓÎÂÌ ‰‡‚‡Ú Ì‡ ıËÛ„‡ Ô‡˜Í‡ Ô‡Ë:
- ƒÓÍÚÓÂ, Í‡ÊÂÚÂ - ˘Â ÊË‚ÂÂ ÎË?
’ËÛ„˙Ú ÔÂ·Óˇ‚‡ Ô‡ËÚÂ Ë Í‡Á‚‡:
- «‡ÒÂ„‡ - ÌÂ...

След като бъде погълната, водата стига
до стомаха на човека за около 6 секунди.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Живота на бъдещето
разкриват в София
Основният акцент на форума ще бъде насочен
към най-актуалните космически разработки
Български и международни гости, които ще
се съберат на 10 октомври в столицата ни на
форума Future Present, ще
разкрият повече за живота на бъдещето. Събитието, организирано от
Ratio в Sofia Tech Park,
цели да покаже как науката се пренася във всекидневието и превръща в
норма онова, което доскоро е било само научна фантастика.
Основната част от
програмата ще бъде насочена към космическото бъдеще на човечеството. Саймън Дженър от
Axiom Space ще разкаже
как съвсем скоро хората
ще имат възможност да
бъдат “професионални

частни космонавти”. Експертът ще разкрие тайни от тренировъчния режим на астронавтите и
изискванията към тях.
И ако за космическите полети вече има осигурен персонал, то следващата стъпка е да се намери най-подходящият начин човечеството да засели други светове. С това
се занимава организацията EuroMoonMars, чийто
проектен координатор
Марк Хеемскерк ще излезе на сцената на Future Present. Той ще представи
мисията CHILL-ICE, чиято цел е да създаде хабитати, подходящи за използване в пещери от лава на
други планети. Това лято
се проведе първата симу-

лация в такава пещера в
Исландия, където екипът
на CHILL-ICE построи
успешно такъв хабитат
само за 8 часа.
Колкото по-далеч стигаме в космоса, толкова
по-актуален става въпросът за осигуряването на
безопасност и общопризнати закони. Космическото право и сигурност са
относително нови теми,
но те ще осигурят по-добро бъдеще както на Земята, така и в космоса. За
бъдещето на сигурността
и сигурността на бъдещето ще разкаже Халит Мирахметоглу - изпълнителен директор на Центъра
за космически и авиационни тренировки Гокмен
в Бурса, Турция, консул-

¿À≈ —¿Õƒ–¿ Δ≈ Œ¬¿,
ÒÌÓÛ·Ó‰ËÒÚÍ‡
¬¿À≈–» ƒŒÃŒ¬◊»…— »,
ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ
¬À¿ƒ»Ã»– «¿–≈¬, ÔËÒ‡ÚÂÎ
√≈Œ–√» ¬≈À»ÕŒ¬,
ÙÛÚ·ÓÎÌ‡ ÎÂ„ÂÌ‰‡
œÓÙ. √≈Œ–√» ¿–¿—»Ã≈ŒÕŒ¬,
ÔÓÎËÚÓÎÓ„
≈Ã»À ƒ¿Õ◊≈¬,
ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ÏÂÌË‰Ê˙
¿À»Õ¿ ¿Õ√≈ÀŒ¬¿,
ÓÔÂÂÚÌ‡ ‡ÍÚËÒ‡
Ã»À ¿ ’–»—“Œ¬¿,
Á‡Ï.-ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡
—ÚÓÎË˜ÌËˇ Ó·˘ËÌÒÍË Ò˙‚ÂÚ
—“ŒﬂÕ ƒ»Õ Œ¬,
ÔËÒ‡ÚÂÎ, ıÛ‰ÓÊÌËÍ

14 гена водят до
затлъстяване
Събитието цели да покаже как
науката се пренася във всекидневието
тирал редица космически проекти, включително сателитния на Европейската обсерватория
GOKTURK1.
На сцената на Future
Present няма да присъстват само международни лектори, а ще се отдели внимание и на български научни предприемачи, които доказват, че
науката създава успешни

бизнеси. На специална
сцена ще бъдат представени стартиращи компании, работещи в сферата
на роботиката, здравната индустрия и космическите разработки.
Всеки желаещ може
да присъства на Future
Present, като до 5 октомври билетите за форума
са на специални, по-ниски цени.

Американски изследователи
откриха 14 гена, които водят до
затлъстяване, съобщи електронното издание “Юрик алърт”.
Проучването е на експерти от
Университета на Вирджиния,
ръководени от доктор Айлийн
О`Рурк. Специалистите са установили също наличието и на
3 гена, предотвратяващи трупането на излишни килограми.
Новото изследване помага да
бъдат установени пресечните
точки между затлъстяването,
хранителния режим и ДНК.

Започна онлайн риалити за Бивш министър на културата
навременното родителство написа песен за млад талант
Първата по рода си онлайн поредица в България, посветена на навременното родителство,
започна на www.btv.bg. Проектът носи името
“40 седмици - пътят на едно дете” и ще се излъчва
два пъти седмично.
Зрителите ще имат възможност да проследят
живота на четири
бременни жени,
решили, че е настъпил моментът
да станат майки.
Те са на различна
възраст, с различен социален и
семеен статус, но
историята на всяка от тях е вълнуваща и повече от
истинска. Рене
Емил (37 г.) е
приемен родител
на дете с увреждане, има и собствен син. Мария В рамките на 40 седмици
Бойчева (32 г.) е всеки епизод ще показва с
инструктор по ка- какви предизвикателства и
ланетика, родител трудности е съпътстван
на едно дете. Ека- най-великият момент в
терина Атанасова живота на една жена
(35 г.) е мениджър
на отговорен пост. А Ива Янева (25 г.) тепърва се
сблъсква с бременността.
Документалното риалити има за цел да вдъхнови младите семейства и двойки, които се колебаят
или отлагат във времето раждането на деца. Проектът може да бъде опора на всички настоящи
родители, но и да подготви с полезни съвети бъдещите майки, за да посрещнат спокойни новия член
на семейството.

Валентин Велчев посвети песента
Бивш министър на културата и
дългогодишен ректор на Музикалната на юбилеите на Георги Костов, номиакадемия, именитият български компо- ниран от БАН вече за академик, и Иван
зитор проф. Георги Костов, написа Тенев, който преди дни получи почетпесен за Валентин Велчев. Младият ния знак на Президента на Република
талант с голямо вълнение представи България. Изпълнителят от сърце блановия проект в социалните мрежи, като годари и на екипа, застанал зад компоизненада почитателите си и с видео- зицията - цигуларя Петър Владимиров,
клип към “Музикантът”. Композиция- Чавдар Калдиев, Лео Богдановски и
та, изпълнявана от носителя на награ- Радослав Кръстев.
дата “Певец на годината 2021”, е
по стихове на Иван Тенев и аранжимент на Пламен Велинов и е
реализирана с подкрепата на Национален фонд “Култура”.
Това е втората поп песен на
любимеца от “Пирин фолк”, който досега се изявява с авторските
песни “Благословен”, “Ванга”,
“Коледно хоро”, “От Враца до
Дунава”, “Татковина” и “Наздраве”. А на рождения си ден на
1 април т.г. изпълнителят дебю- Валентин Велчев с радост представя
тира в естрадния жанр с “Мамо”. втората си поп композиция “Музикантът”

Открити са и 3 гена,
предотвратяващи
наднорменото тегло
Трупането на излишни килограми е пандемия, предизвикана в
голяма степен от калорични
храни, съдържащи захар и високофруктозен царевичен сироп.
Заседналият начин на живот
също оказва влияние.
Но и гените играят важна
роля, тъй като може да регулират съхраняването на мазнините и количествата, които се изгарят. Акцентът на проучването на експертите е точно върху
това. Според тях данните са обнадеждаващи за откриване на
подходящо лечение, въпреки че
трябва да бъдат направени още
доста проучвания.

Изкуствен интелект имитира човешкия мозък
Нов чип, насочен към подобряване на изкуствения интелект, имитира архитектурата на човешкия
мозък. Разработката, наречена Loihi 2, бе представена от Intel и комбинира в себе си традиционна електроника и революционен подход. Процесорът на
чипа е около 10 пъти по-бърз от предшественика си.
Една от причините за това е 8-кратно увеличеният
брой дигитални неврони, които симулират клетките в
мозъка и работят на сходен на техния принцип.
Има възможност и за препрограмиране на чипа,

за да бъде оптимизиран за традиционни компютърни
изчисления, посочиха разработчиците. Според тях
така той практически може да се използва за две
различни дейности. Основната цел на чипа е да помага за обработката на жестове, звукове и в бъдеще дори миризми. Също така се разработва изкуствена
кожа, чрез която роботите да имат усещане за допир,
когато докосват предмети. Това ще им помага да са
по-прецизни и да усещат, когато например държат
чаша, но тя се изплъзва.
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ВТОРНИК
5 ОКТОМВРИ

СПРАВОЧНИК

2021

ДНЕС

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

ОБЛАЧНО

ДЪЖДОВНО

ДЪЖДОВНО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

24

o

С

21

o

С

21

o

С

ВИДИН
23 c

ПЛОВДИВ
23 c

СОФИЯ
20 c

РУСЕ
21 c

САНДАНСКИ
24 c

ВАРНА
20 c

ПЛЕВЕН
23 c

БУРГАС
20 c

19

o

С

17

o

С

18

o

С

Предимно слънчево ще е времето в по-голямата част от страната. Значителна ниска облачност или мъгла ще се наблюдават
в часовете преди обяд над източните райони, където на отделни места ще има и ръмежи. Вятърът ще е слаб до умерен от
североизток. Минималните температури ще са между 5 и
10 градуса, в отделни котловини при стихване на вятъра до около 3 градуса, и там ще се образуват условия за слани.
Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
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 /6 ÂÔËÁÓ‰/
14.30 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 5 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
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 –ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ Ò ƒÓ·ËÌ‡
◊Â¯ÏÂ‰ÊËÂ‚‡
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /5
ÒÂÁÓÌ, 8 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /11
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, 5 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

00.15 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.25 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡ì
02.20 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
03.15 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
04.10 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.10 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
09.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡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 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
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 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î
21.00 ì◊Â‚ÂÌ Í‡ÚÓÌì (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ Ò
‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
13.10 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
13.50 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.131 (ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ)
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.20
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15 ÂÔ.41
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.12
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.56
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.5
00.00 ì◊˙Íî - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.1
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.6
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14

09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.25 œÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
12.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)

ОВЕН

ВЕЗНИ

Предстоящо финансиране
на интересуващ ви проект
ще облекчи усилията ви,
като за някои това означава и нов дом.

Бъдете по-общителни, за
да не провалите добрите
си намерения. Делова среща ще постави началото
на нов важен проект.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Все по-високите изисквания ще ускорят развитието ви в професионален и
личен план. Възползвайте
се от контактите си.

С партньори ще обменяте
идеи, които ще повлияят
положително на бизнеса
ви. Всичко ще се подреди
във ваша полза.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Денят за някои се свързва
с пътуване, за други - със
семейни и служебни ангажименти. Ще се сближите с партньора си.

Избавете се от ненужните си притеснения и работете по реализация на
задачите си. Ще преодолеете всички затруднения.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Свързването ви с подходящите хора ще направи възможна реализация на идея,
проект или вдъхновяващо
предизвикателство.

На делови срещи ще постигнете споразумения,
които ще благоприятстват развитието на бизнеса. Успехи и в личен план.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Любовта ще върне усещането за простор и ще ви
вдъхнови за новите предизвикателства. Не се
поддавайте на съмнения.

Говоренето с партньори
ще направи възможна реализацията на идея, която при други обстоятелства би ви затруднила.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Със силни аргументи ще
убедите някого в предимствата на своя идея и ще
го привлечете в работата
по реализацията й.

Ще отделите повече време
на професионалните си
дела. Работата ви ще е
свързана и с доста административни институции.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

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 ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ÃËı‡ÈÎÓ‚.
ËÌÓ, Î˛·Ó‚ Ë „˙Î˙·Ë
01.05 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
04.10 ì–ÛÒÍÓ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÂî ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
05.00 ÕÓ‚ËÌË
05.05 ì–ÛÒÍÓ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÂî ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
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БФС даде на ФИФА новото
„синьо” попълнение
БФС даде новото попълнение
на Левски Хосе Кордоба на
ФИФА. Панамският защитник е
със спрени права, но на този етап
не са ясни причините. Обявено е
само, че ще се чака “решение на
администриращия орган”, за да
стане ясно дали “сините” ще могат да го използват.
“Във връзка с възникналия казус по отношение на състезателните права на футболиста Хосе Кордоба, БФС уточнява, че след картотекирането на същия в Левски са
получени допълнителни документи,
променящи обстоятелствата за предоставяне на състезателни права.
Футболистът е със спрени права

Хосе Кордоба

ГЛЕДАЙТЕ

до решение на администриращия
орган”, обявиха от “Бояна”.
Кордоба бе картотекиран преди мача с ЦСКА (1:2) и влезе в
него като резерва. За двубоя срещу Лудогорец (2:4) обаче той не
бе в групата. 20-годишният бранител бе привлечен под наем от
Етър. Тъй като е играч извън ЕС,
картотекирането му се забави, но
е видно, че се е появил проблем
около документацията.
“И аз си задавам въпроса защо
го няма Кордоба. Да кажат от футболния съюз и нашата администрация”, обяви треньорът на Левски Мъри Стоилов след разгромната загуба от Лудогорец.

Лудогорец разби Левски

СНИМКА LUDOGORETS.COM

Пиерос Сотириу (вляво) вкарва за 2:1 за победата
на Лудогорец на “Герена” с 4:2
ки. Шелис игра при по-голямо напрежение. Казах му да играе по-спокойно.
Млад играч е, а и нямаме други опции.
Създадохме доста проблеми на Лудогорец, но загубихме”, каза Мъри.
“Първото полувреме беше силно за
нас и трябваше да водим с два гола. Не
е лесно да разбереш, че ще водиш такъв
двубой часове преди сблъсъка. Но всички се справихме по план. Лудогорец ви-

наги се е стремял към атакуващ футбол
и ще продължим така. Зрителите са останали доволни. Не са много отборите,
вкарвали четири гола на “Герена”. Левски е в подем и имат невероятна подкрепа. Не е приятно, когато се изискват
промени. Футболистите бяха свикнали
с Валдас, но това е футболът и трябва
да продължим напред”, обяви Станислав
Генчев.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
√ÂÓ„Ë √ÂÓ„ËÂ‚
ggeorgiev@duma.bg
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

Õ¿¡Àﬁƒ¿“≈À: ¬ÂÎËÒÎ‡‚‡ ƒ˙Â‚‡
¡⁄À√¿–»ﬂ: œ‡‚ÎÂÚ‡ ƒ‡‚Ë‰Ó‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 215; ¿Ë‰‡ œ‡ÌËÍˇÌ - 218; ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ ¬ÂÎÂ‚‡ - 230;
–ÓÒÚËÒÎ‡‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡ - 233; ﬁÎËˇ ÛÎËÌÒÍ‡ - 224
» ŒÕŒÃ» ¿: Ã‡ˇ ‡ÎÔ‡˜Í‡-…Ó‚‡ÌÓ‚ÒÍ‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 246; ≈‚„ÂÌË √‡‚ËÎÓ‚ - 246
—¬ﬂ“: ﬁË ÃËı‡ÎÍÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 220;
“‡Ìˇ √ÎÛı˜Â‚‡ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬ÂÎË‡Ì‡ ’ËÒÚÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 238; ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232; ≈‚‡ ÓÒÚÓ‚‡ - 229
◊≈“»¬Œ: ¿Î¸ÓÌ‡ ÕÂÈÍÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 239;
¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚ - ìœ‡‰ÓÌî;
’Û‰ÓÊÌËÍ: ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚
—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 245;
Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –‡ÎËˆ‡ ÕËÍÓÎÓ‚‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 207; –ÓÒËˆ‡ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡

‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206;
ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡
√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã» » Œ¡ﬂ¬»: ﬁÎËˇ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚‡ - 205;
0879326034; e-mail: reklama@duma.bg, obiavi@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg, ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË
duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ
‰‡ ÌÂ ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂ‰Ó
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

¬≈—“Õ» ìƒ”Ã¿î ≈ Õ¿—À≈ƒÕ» Õ¿ “–¿ƒ»÷»»“≈ Õ¿ ¬≈—“Õ»÷»“≈
ì–¿¡Œ“Õ» ⁄î, ì–¿¡Œ“Õ»◊≈— » ¬≈—“Õ» î
» ì–¿¡Œ“Õ»◊≈— Œ ƒ≈ÀŒî

РЕЗУЛТАТИ

efbet Лига, X кръг
Царско село - ЦСКА
1:2 0:1 Юга (55), 1:1
Диас (72) 1:2 Мухар
(90+3); ЧК: Жеферсон
(50-ЦСКА); Левски - Лудогорец 2:4
1:0 Б. Цонев (26) 1:1 Д. Янков (29)
1:2 Сотириу (47) 2:2 Б. Цонев (81-д)
2:3 Ману (85) 2:4 Текпетей (89).
1. ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ
8 7 0 1
2. ¡ÓÚÂ‚ œ‰
10 6 3 1
3. ÷— ¿
7 6 1 0
4. —Î‡‚Ëˇ
10 5 3 2
5. ◊ÂÌÓ ÏÓÂ
10 4 4 2
6. ¡ÂÓÂ
10 5 1 4
- - - - - - - - - - - - - - - - 7. ÀÓÍÓ —Ù
9 3 4 2
8. ¡ÓÚÂ‚ ¬
10 2 4 4
9. ¿‰‡
8 2 3 3
10. ÷— ¿ 1948
10 2 2 6
- - - - - - - - - - - - - - - - 11. ÀÂ‚ÒÍË
10 2 2 6
12. ÀÓÍÓ œ‰
9 1 4 4
13. ÷‡ÒÍÓ ÒÂÎÓ
10 1 3 6
14. œËËÌ
9 1 2 6

Шампионите матираха домакините само за 5 минути
Лудогорец победи Левски с 4:2 в
един от най-впечатляващите мачове от
началото на сезона. “Орлите” бяха водени от Станислав Генчев, след като
старшията Валдас Дамбраускас бе уволнен часове по-рано. Това бе шести пореден успех на Лудогорец над “сините”.
На “Герена” столичани поведоха чрез
Борислав Цонев (26), но Доминик Янков (29) изравни. Кипърецът Пиерос Сотириу (47) изведе шампионите напред,
но с второто си попадение Цонев (81-д)
върна равенството. В ситуацията Игор
Пластун фаулира Билал Бари, а реферът
Георги Кабаков посочи бялата точка. До
края Мъри Стоилов опита да вземе мача,
но с нови два гола само за 5 минути на
Елвис Ману (85) и Бернард Текпетей
(89) гостите си гарантираха успеха. При
първото попадение Ники Михайлов и
кипърският защитник Христис Шиелис
направиха детинска грешка, а в края след
мълниеносна контра Ману асистира на
ганаеца, който довърши столичани. Стоилов остава без шампионатна победа
начело на Левски.
“Допуснахме прекалено детски и наивни грешки, за да вземем нещо срещу
отбор като Лудогорец. Но това са футболистите, не можем да нарисуваме
нови. Трябва да продължим да работим.
Допуснахме гол, когато бяхме в най-силните си минути през второто полувреме. Други отбори не могат да се възползват, но Лудогорец наказва такива греш-

ВОЛЕЙБОЛ
ШАМПИОНСКА ЛИГА
21.30 Лас Палмас - Хебър
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ НА ПИСТА
19.00 ЕП в Гренхен
ПО ЕВРОСПОРТ 1
ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ
17.00 “Зала на славата
Атина 2004”

¿‰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¿

23:6
15:9
15:7
11:8
13:8
12:12

21
21
19
18
16
16

9:12 1 3
11:17 1 0
8:8 9
14:21 8
12:19
6:9
4:11
12:18

8
7
6
5

XI кръг
15.10, 18.00: Пирин - Ботев Вр;
20.15: Локо Пд - Арда; 16.10, 17.45:
Черно море - Славия; 20.15: ЦСКА Ботев Пд; 17.10, 17.00: Лудогорец Царско село; 19.15: Локо Сф - Левски;
18.10, 20.00: ЦСКА 1948 - Берое.
III кръг, отложен мач
19.10, 15.00: Локо Пд - Пирин.
Втора лига, XII кръг
Миньор Пк - Струмска слава 3:0
Б. Васев (8, 47 и 61); Янтра - Септември Сф 1:0 Г. Недков (45); Ботев
Пд-2 - Спортист Св 0:1 Д. Христов
(74).
1. ’Â·˙
12 9 1 2
2. ≈Ú˙
12 9 1 2
3. ÃËÌ¸Ó œÍ
12 7 5 0
- - - - - - - - - - - - - - - - 4. —Ô‡Ú‡Í ¬Ì
12 8 2 2
5. —ÚÛÏÒÍ‡ ÒÎ‡‚‡ 1 2 7 2 3
6. —ÂÔÚÂÏ‚Ë —Ù 1 2 7 1 4
7. ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ-2
12 5 3 4
8. Ã‡Ëˆ‡ œ‰
11 5 2 4
9. —ÔÓÚËÒÚ —‚
12 5 1 6
10. —ÓÁÓÔÓÎ
12 4 4 4
11. ¡ÓÚÂ‚-2
12 3 5 4
12. ÃÓÌÚ‡Ì‡
12 3 4 5
13. Ã‡ÂÍ
12 2 7 3
14. ÀËÚÂÍÒ
12 2 6 4
15. ÷— ¿ 1948-2 1 1 3 3 5
16. —ÂÔÚÂÏ‚Ë —ËÏ 1 2 3 3 6
- - - - - - - - - - - - - - - - 17. ƒÓ·Û‰Ê‡
12 2 4 6
18. ﬂÌÚ‡
12 2 3 7
19. ÕÂÙÚÓıËÏËÍ
12 1 2 9
20. ÀÂ‚ÒÍË ÀÓÏ
10 1 1 8

25:8 2 8
33:12 2 8
22:9 2 6
23:15
15:11
25:12
24:21
22:20
9:15
13:11
14:16
10:14
8:14
10:11
13:18
18:27

26
23
22
18
17
16
16
14
13
13
12
12
12

10:17 1 0
7:16 9
10:32 5
6:18 4

XIII кръг
15.10, 16.00: Септември Сф - Миньор Пк; 16.10, 15.00: Марица Пд Хебър; 16.00: Спортист Св - Марек;
Нефтохимик - Созопол; Струмска слава - Етър; Спартак Вн - Янтра; Добруджа - Левски Лом; 17.10, 17.00:
Монтана - Ботев Пд-2; 18.10, 16.00:
Литекс - Лудогорец-2; 19.10, 18.00:
ЦСКА 1948-2 - Септември Сим.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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Яник Синер спечели за втора
поредна година „София Оупън”
Яник Синер дублира титлата на АТП 250 турнира “София Оупън”. 20-годишният
италианец надигра на финала
Гаел Монфис (Фр) с 6:3, 6:4.
Двубоят в “Арена Армеец”
продължи само 1,17 часа.
14-ият в световната ранглиста
стигна до титлата, без да загуби нито един сет, като във
финала отново беше на високо
ниво. Синер е първият тенисист, който успява да защити

титлата си на турнира в София. През 2016 г. Роберто Баутиста Агут спечели в дебютното издание, след което шампиони станаха Григор Димитров (2017 г.), Мирза Башич
(2018) и Данийл Медведев
(Рус). Титлата е четвърта в кариерата на Синер и трета за
него през 2021 г. Италианецът
постигна трети успех в четири
срещи с Монфис.
“Спечелих първата титла в

кариерата си именно в София,
така че е специално да защитя
трофея. Мога да кажа, че това
беше най-добрият ми мач в този
турнир. Никога не е лесно да

играеш срещу Гаел, той е страхотен тенисист, така че радостта ми е голяма”, каза Синер.
Реално от столицата ни
тръгна бляскавата кариера на

младока, който миналата година веднага след София заслужи трофея “Некст Джен” на
АТП на най-добрите млади тенисисти.

ЦСКА 1948
напуска efbet Лига?
„Червените” са недоволни от системното мачкане на отбора
ЦСКА 1948 заплаши да напусне efbet
Лига. От клуба са недоволни от отношението на няколко комисии на БФС - съдийската, лицензионната и дисциплинарната. Ръководството е започнало да обмисля крайния
ход, като вариантът е тимът да бъде разпуснат, след като приключат есенните мачове.
В сайта си ЦСКА 1948, който дебютира
в елита миналия сезон, изразява възмущение
към съдията Димитър Димитров, който
ръководи мача с Ботев в Пловдив (1:3). “Червените” виждат “недопустимо погазване на
правилата и ощетяване”.
“Главният арбитър Димитър Димитров
отсъди несъществуваща дузпа в полза на

Ботев за сблъсък извън наказателното поле.
Настояваме Димитров да поеме персонална
отговорност за неспособността (или нежеланието) да вземе правилното решение в тази
ситуация. Същото важи и за Георги Иванов
- рефера, отговорен за ВАР”, написаха от
ЦСКА 1948, като поздравяват съперника за
победата и изтъкват, че не целят да омаловажат успеха на “канарите”.
“Настояваме двамата да бъдат извадени
завинаги от професионалния футбол, защото решенията им подриват доверието в
съдийското поприще и обезсмислят труда
на състезатели, ръководители и собственици на професионалните футболни клубове в

България. Ако не бъде понесена персонална
отговорност от нарушителите, то следва членовете на Съдийската комисия да понесат
тази отговорност за отсъжданията на своите подопечни. Тенденциозното и явно грешно съдийство обаче пречи на този продукт
да се развива. То отблъсква зрители, спонсори и рекламодатели, защото поставя под
въпрос наличието на феърплей”, добавят от
клуба. От ЦСКА 1948 казват още, че предстоящият конгрес на БФС “не е повод за
отлагане на неудобни решения, а дори напротив - възможност да бъде даден сигнал,
че има желание за промяна в управлението
на футболната игра”.

Димитър Димитров

Калоян Кръстев заменя
капитана на България

220 състезатели от 45 държави участват в Европейското първенство
по ветроходство в олимпийските класове ILCA 6 и ILCA 7 във Варна

Нападателят на ЦСКА Калоян
Кръстев бе извикан на пожар в националния отбор по футбол. Селекционерът Ясен Петров направи рокадата, след като стана ясно, че капитанът
на “лъвовете” Георги Костадинов отпада от сметките за предстоящите мачове срещу Литва и Северна Ирландия. Причината за спешната смяна е
контузията на полузащитника, който
счупи скула в мача на Арсенал Тула
с Химки (0:0). Бившият футболист на
Левски даже се подложи на операция
в болница в Москва и ще се възстановява месец. На този етап Костадинов виси за контролата с Украйна и
последната квалификация с Швейца-

рия през ноември.
Това е втора смяна в състава на
България. Още преди да е започнал
лагерът, вратарят на Арда Иван Караджов бе повикан, защото колегата
му от Черно море Георги Георгиев
отпадна поради контузия. Очаква се
същото да се случи и със защитника
на Лудогорец Антон Недялков.
Футболистите на Ясен Петров ще
се подготвят в София до четвъртък,
когато летят за Вилнюс. Двубоят срещу Литва е в събота от 16 часа, а три
дни по-късно от 21,45 ч. приемаме на
Националния стадион Северна Ирландия, с която завършихме 0:0 в
Белфаст на 31 март.

„Лъвчетата” са шести в света
Националният отбор по волейбол на България за мъже под
21 години завърши на шесто
място на Световното първенство, на което страната ни бе
съдомакин с Италия. В мача за
петото място тимът на Найден
Найденов бе обърнат от Белгия с 1:3 гейма (19, -22, -20,

-23). В Карбония “лъвчетата”
имаха отличен старт, гарниран
с пълна доминация, последван
от спад на концентрацията и
много грешки в следващите три
части. Началото бе впечатляващо. България взе предимство,
запази темпото и спечели
първия гейм с разлика. Във вто-

рата част ролите се размениха,
а българите станаха догонващи.
“Не започнем ли ние да си
организираме контраатаките,
няма как да стане. Няма нито
един отбор с толкова грешки
след извадени топки и неорганизирани след това контраатаки. С всичко друго се спра-

вяме, но това е точконосец и
не можем да пропускаме толкова много възможности.
Иначе всичко е супер - 6-и в
света не е малко. Важното е,
че се видя къде трябва да работят тези момчета в клубовете си, за да могат да израстват”, заяви Найденов.

Шампион стана отборът на
Италия, който в големия финал
триумфира като домакин в Каляри. “Скуадра адзура” разби
Русия с 3:0 (19, 22, 20), след
като на полуфинала обърна
Полша след 0:2. За бронза
“Дружина полска” отнесе Аржентина с 3:0.

4

