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Столтенберг
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за диалог
с Русия

Липсват
30 000
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Ректорите
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Как да се
обединят
олигарси
и бедняци?
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БФС топи
Бербатов
пред УЕФА
предконгресно
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50 ст.

БРОЙ 192 (8787)
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Скъпият ток удря водата
Очаква се поскъпване на водата и заради скъпия ток от догодина,
обявиха от КЕВР. Харчовете за електроенергия надхвърлиха 40 на сто
от общите разходи на ВиК дружествата.
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Натискът за Скопие
се провали

Ростислава ИВАНОВА

Президентът Румен Радев защити българската
кауза пред европейските партньори

Б

Северна Македония не
получи дата за началото на
преговори с ЕС на завършилата в Словения среща на
върха ЕС-Западни Балкани.
Преди нея България беше
подложена на много силен
натиск от европейски стра-

ойко Борисов пак удари дъното!
Бившият вожд от Банкя, който в
предизборната си кампания очевидно претърпява нервен срив заради
необратимия крах на властовата му
кариера, втрещи обществото с последната си словесна изцепка по адрес на жертвите на КОВИД-пандемията (Стр. 3). Днеска 178 човека
се пренесоха в по-добър свят от
този на Румен Радев и на този провал, наречен Кацаров, заяви Бойко
от чужбина и счупи простомера, казано на неговия хъшлашко-просташки език.
С крайно циничните си думи
Борисов надмина дори вулгарните си
разсъждения от оня запис за ПКП по
адрес на подопечната му парламентарна шефка. И признанието пак там,
че е прост човек и затова всички
световни лидери му прощавали. Надмина и просташката хвалба в премиерското си интервю за немски вестник - как върволици хубавици удовлетворявали мъжките му нужди. И
гениалното си умозаключение - пак
там, за “една Мата Хари” в спалнята
му, която била подхвърлила златните
кюлчета и пачките с евро в чекмеджето му, внушавайки “мокра поръчка” на Румен Радев. Надмина
и прословутия гаф от началото на
12-годишното си управление, при
който усмихнат и доволен Баце нареди на тогавашния си побратим и
вътрешен министър Цветанов да награди с пържолки полицейските кучета, открили трупа на зверски убито момиче от Перник.

ни и САЩ да премахне ветото си, но въпреки това
позицията на страната ни
остана непроменена.
Няма как да кажем “да”
за начало на преговорите за
членство на РС Македония
в ЕС, докато нашите съна-

родници не бъдат интегрирани пълноценно редом с
другите народи, докато
продължава
системното
унищожаване на българското културно-историческо
наследство в тази страна.
Това заяви президентът Ру-

мен Радев на срещата на
върха ЕС-Западни Балкани.
Той посочи три групи от
искания, които Скопие
трябва да изпълни, за да чуе
българското “да”.
Стр. 7
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EUR:
1.95583

GBP:
2.30179

София
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USD:
1.69453

CHF:
1.82532
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

ДАНС привика Делян Пеевски на разпит във връзка с досиетата “Пандора”.
Бившият депутат от ДПС се яви видимо отслабнал и прекара в агенцията
по-малко от час. Пеевски отказа коментар, но бил казал на ДАНС “каквото трябва”
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На всеки час жалба за
липсващо осветление в София
Общината раздава 73 милиона лева на две фирми за неработещи улични лампи
Деси ВЕЛЕВА

Точно седем месеца след като Столичната община разпредели 73 милиона лева на две фирми, за да
поддържат уличното осветление на
София, столичани са затрупали администрацията с оплаквания за несветещи лампи, показа проверка на ДУМА.
Само за 24 часа чрез колцентъра на
общината те са пратили над 20 сигнала за неработещо улично осветление,
а стотици са оплакванията през по-

следните месеци. Това прави средно
по жалба на час.
Недоволството е на фона на приключилата в края на февруари обществена поръчка за избор на изпълнители, след като предишната изтече още
през 2019 г. Оттогава се работеше на
парче по проблема и се сключваха
краткосрочни договори, много от тях
без конкурс. През първите две години
избраните фирми “Улично осветление” и “Лог Сиберия” ще получат 32
млн. лева с възможност за удължаване на договорите им за още две години. Въпреки огромните суми, които

общината плаща, все още осветлението в части от София е в трагично положение. Гражданите продължават да
подават сигнали както за крайни квартали, така и за центъра. Някои от тях
гласят, че липсва осветление в парка
“Свети Петър и Павел”, кръстовището пред МОЛ София, по ул. “6 септември”, както и в Княжеската градина от алеята на ул. “Ген. Гурко” до
Орлов мост.
От кръстовището на бул. “Г.М.
Димитров” и ул. “Апостол Карамитев” до бул. “Симеоновско шосе” от
пролетта не работят седем улични

лампи, а по ул. “Алфред Нобел” в
участъка от бул. “Цариградско шосе”
до ул. “Цветан Радославов” не свети
нито един глобус.
Реакция очакват и хора от “Обеля”, с. Волуяк, кв. “Левски”, кв. “Гео
Милев” и жк. “Лозенец”. “Преди известно време пуснах сигнал за липсата на улично осветление по ул. “Маестро Кънев”, но развитие все още
няма”, жалва се друг столичанин.
Живеещите на ул.”Липа” в Банкя пък
вече 30 години чакат улично осветление и все още се надяват на адекватни
мерки.

МО търси доброволни
резервисти
Министерството на
отбраната е обявило в
края на септември процедура по търсене на
доброволни резервисти,
които да служат до 6
месеца в доброволния
резерв, съобщи БНР.
Полковник Бисер Богданов от Централното военно окръжие очаква
така повече хора да
бъдат привлечени и към
професията на войника.
Срочната служба е 6
месеца и е доста погъвкава в сравнение с
редовната в доброволния резерв, която е до
пет години. Точно с тази
гъвкавост полк. Богданов се надява да привлече повече желаещи.
Сега армията е обявила 150 вакантни
длъжности за хора до
40 години за срочна военна служба в доброволния резерв. 120 са за
длъжността “младши

специалист” в Националния военен университет “Васил Левски”
във Велико Търново, а
30 - във Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”
на шуменския НВУ.
През януари ще стане
ясно колко от местата са
заети.
Заради работодателите и протеста им работното място да се
пази, докато човек служи срочно в резерва,
въвеждането се е забавило с близо година.
Статистиката по принцип не е в полза на броя
на резервистите в армията - армията е определила 3000 бройки за
тях, но в момента те са
около 400. Почти половината са зачислени към
Сухопътните войски.
Документи за срочната служба в доброволния резерв се подават до
22 октомври.

СНИМКА МВР

Мащабна полицейска акция на Главната дирекция “Национална полиция” и
европейски служби срещу група за финансови измами в интернет се проведе в София.
Бяха извършени претърсвания на пет адреса в София, два от които кол центрове

ВТУ разобличи кандидата на ВМРО
за президент Милен Михов

И петимата кандидати за шеф
на БНР продължават напред

Великотърновският университет разобличи кандидата на ВМРО за президент Милен Михов. “Патриотите” го
представиха като преподавател във ВТУ,
но се оказва, че той е уволнен оттам. “С
голяма изненада чухме, видяхме и прочетохме, че кандидатът за президент на
партия ВМРО Милен Михов е представен като доцент от ВТУ. Истината е, че
в момента той не работи във Великотърновския университет, тъй като е
уволнен дисциплинарно за уронване на
престижа на университета”, гласи позицията на ръководството на ВТУ, публикувана на официалния му сайт. Ден порано партията на Красимир Каракачанов обяви, че Милен Михов ще е кандидатът им за президент заедно с журналистката Мария Цветкова.
Михов, който бе депутат в няколко
парламента, е бил уволнен от универ-

Съветът за електронни медии (СЕМ)
прие протокол от дейността на техническата комисия, извършила проверка на документите на кандидатите за генерален директор на Българското
национално
радио
(БНР). Според документа и петимата кандидати отговарят на
условията, за да
продължат в конкурса.
До втория етап разглеждане на документите по същество,
се допуска Светослав
Костов, който беше
генерален директор на
радиото до есента на

ситета, защото е агитирал за партията
си, използвал е контролирания от ВМРО
Студентски съвет, за да провали Общото събрание на ВТУ, саботирал е работата на Академичния съвет. Освен това
е създал международен проблем с Италия и нейни граждани, които се обучават дистанционно в Центъра за квалификации във ВТУ - използвал е квалификацията “Мафия” публично на пресконференция по адрес на партньорите на
университета в лицето на най-големия
частен италиано-американски университет “Пегасо”. Сред мотивите за наказанието му е и използването на служебното положение като депутат и възпрепятстване в Комисията по образование в
НС за решаването на въпроси, свързани
с ВТУ. От университета дори смятат, че
прокуратурата трябва да се задейства
по някои от обвиненията срещу Михов.

2019 г. Тогава СЕМ го
отстрани заради скандалите около опита за
сваляне на Силвия Великова от ефир и спирането на сигнала на
програма “Хоризонт”.
Той заведе дело срещу
предсрочното прекратяване на мандата му,
но то все още не е приключило. В конкурса
остава и настоящият
и.д. шеф на БНР Милен Митев. Другите
три кандидатури са на
Митко
Димитров,
Жени Гаджалова и
Иво Тодоров. които и
преди са се пробвали
в напреварата за шеф
на обществената ме-

дия. Димитров е бивш
шеф на радио “София”, Тодоров е бивш
програмен директор
на БНР, а Гаджалова бивш главен счетоводител на държавното
радио.
Изслушванията на
кандидатите са планирани за 25 и 26 октомври, а гласуването в
СЕМ ще се проведе на
27 октомври. До конкурса се стигна в началото на август, след
като Андон Балтаков
подаде оставка “по
дълбоко лични причини”, след като заемаше
поста малко повече от
година и половина.
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Мика Зайкова за реалността
Най-важен е бюджетът за
2022 г., за да дадем стабилност и сигурност на държавата и хората, заяви в тв
интервю Корнелия Нинова.
Председателят на БСП обясни, че ако парламентът се
сформира през втората половина на ноември, ще има
много късо време за приемане на финансовата рамка за
догодина. “Прави впечатление, че никой освен БСП не
говори за това, а това е
въпрос номер едно. Ще имаме месец, и ако повторим
грешката на 46-я парламент
да изслушваме служебни министри, да формираме коми-

групи спорове помежду си и
в крайна сметка да затрудним
целия процес и, не дай си,
боже, да не можем да приемем бюджета за 2022 г. Затова отсега настояваме да
започнем разговори по тези
въпроси”, подчерта Нинова.
Според нея най-важният проблем са цените на енергоносителите, на храни и стоки.
По думите й този въпрос
може да бъде решен само с
парламентарни действия.
Румен Радев е кандидатът
за президент, когото БСП
подкрепя, категорична бе
Нинова. Тя обаче отбеляза,
че втората кампания ще е по-

СНИМКА БГНЕС

На редовното си заседание кабинетът отпусна допълнителни
средства за осигуряването на изборите и борбата с КОВИД-19.
След това премиерът Стефан Янев председателства и Съвета за развитие

Нинова: Най-важен
е бюджетът за догодина
Нито едно правителство не е свещена крава, заяви председателят на БСП
сии и да губим време, рискуваме да не можем да решим
много сериозни въпроси,
които връхлитат страната и
хората”, заяви тя. Това е и
причината БСП да работи по
план за първите 100 дни от
управлението и по бюджета
на страната. “Ще изпаднем в
ситуацията, в която бяхме в
предишния парламент - служебният кабинет да внесе
актуализация на бюджета, да
започнат парламентарните

трудна, тъй като проф. Анастас Герджиков и Лозан Панов не са за подценяване
като личности и авторитет.
“Ние подкрепяме Радев, но
няма да спестим нито една
критика на служебния кабинет, когато той не си върши
работата, ние сме на страната на хората. Нито едно правителство, нито служебно,
нито редовно, не е свещена
крава”, добави тя. По думите
й няма значение кой управ-

лява - Борисов или Янев,
когато стотици работници не
са си получили заплатите,
БСП е на страната на тези
работници. “Няма как да сме
ярка опозиция на ГЕРБ 5 г.
за нещо и сега да мълчим за
същото. Значи не ставаме за
тази работа като го правим”,
заяви тя. Нинова поясни, че
няма интрига по въпроса със
сградата на “Позитано” и
поисканият незаконосъобразно и със задна дата наем.

Ще търсим решението на
този проблем по съдебен
ред, както се прави в правова държава, заяви председателят на БСП.
“Опитите да се вбие клин
между президента и БСП не
са от вчера, особено в последната година имаше какви ли не внушения. Няма
разнобой между президента
Радев и БСП, заявихме го
многократно, това е и позицията на БСП. Не само това,

с решение на Изпълнителното бюро излъчихме официални представители в Инициативния му комитет”, коментира и зам.-председателят на партията Ирена Анастасова. Тя раздели действията на служебния кабинет от
подкрепата на левицата за
президента. По думите й
БСП ще продължи да казва
нещата такива, каквито са,
без задкулисни намерения и
разговори.

Петър Витанов: ГЕРБ не направи
нищо за въглищните централи

Борисов нападна Радев
за починалите от КОВИД

Предишните правителства не договориха удължаване на живота на
въглищните централи и зачеркнаха развитието на
атомната
енергетика,
смята ръководителят на
делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Петър
Витанов. В тв участие той
отбеляза, че от 15 г.
България няма визия за
своето икономическо развитие, а служебното правителство е било поставено в изкуствена засада
с Плана за възстановяване и устойчивост.
“Правителството на
ГЕРБ управляваше близо
месец след крайния срок за

178 човека се пренесоха в подобър свят от този на Румен Радев и на този провал, наречен
Кацаров. Така бившият премиер
Бойко Борисов нападна президента Румен Радев и служебното
правителство заради провала на
ваксинационната кампания и
многото жертви на КОВИД-19 в
страната. “Тук ще видите - без
ваксина в магазин не може да
влезеш да напазаруваш. Всичко е
отворено, но всички спазват мерките”, продължи да беснее той
от Любляна, където бе за среща
на лидерите на ЕНП.
“В България всеки ден. Деца
почиват... Никакви мерки, никакви реакции. Под 20% е ваксинацията. Държава няма и всеки е
оставен ако оцелее”, продължи
тирадата си Борисов, удобно за-

подаването на документите в Брюксел. По-големият
проблем обаче е, че в
първата версия на Плана
не се решаваха стратегически въпроси за България.
Той беше с изцяло грешна
философия - как да се усвоят едни пари, а не как да
се решат важните въпроси, свързани с икономическата и енергийната трансформация. Когато Планът
не обслужва националния
интерес, а корпоративния,
резултатът е налице”, коментира Витанов.
“Докато управляваха,
ГЕРБ твърдяха, че “Белене” е гьол. А сега, при постоянно растящи цени и
енергийна несигурност, се

вижда, че атомната централа не само произвежда
най-евтиния ток, но и гарантира енергийната независимост на страната”,
каза евродепутатът и попита къде е изчезнало оборудването за 650 млн.
лева. Той съжали, че
съдбата на въглищните
централи не е ясна, защото са пропилени възможностите за преговори.
Според Витанов приоритети в енергетиката
трябва да са енергийната
ефективност, завършването
на интерконектора с Гърция, ясна стратегия за замяна на енергийните източници, план за развитието на
атомната енергетика.

бравяйки, че точно по време на
неговото управление страната
постигна рекордна смъртност от
КОВИД-19. Борисов явно не
вижда вина в ГЕРБ и хората си,
макар точно те да се хвърляха в
хаотични промени на правилата,
мерките и ограниченията.
По-късно лидерът на ИТН
Слави Трифонов се възмути от
изявленията на гербаджийския
председател. “Какъв човек трябва да си, за да кажеш нещо подобно?! Първо, какъв човек трябва да си, за да си го помислиш, а
след това и да го кажеш”, написа
той в социалните мрежи. Трифонов припомни как Борисов предлагаше на Цветан Цветанов да
даде “телешки пържолки на кучето, което откри горкото убито
момиче от Перник”.
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30 000 медицински
сестри липсват у нас
Заплатите на заетите в здравеопазването жени
са с 30 на сто по-ниски от тези на мъжете
В България има траен недостиг на
медицински сестри, като те са едва 440
на 100 000 души население при средно
840 за Европейския съюз. Тези данни
изнесе заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ Виолета Иванова на
кръгла маса на тема “Пандемията от
КОВИД-19 и влиянието й върху жените медицински специалисти в здравеопазването”. За да достигне страната до
средното равнище на ЕС, са й нужни
още 30 000 медицински сестри. В също-

то време 80 процента от заетите в здравеопазването и социалните грижи са
жени, а заплатите им са 30 на сто пониски от тези на мъжете.
Акценти на форума бяха правата на
работещата жена в условията на пандемия, заплащането и безопасните и здравословни условия на труд на жените в
здравеопазването, както и насилието на
работното място. Според данни на
КНСБ към 30 септември има над 14
400 потвърдени случаи на медицински
персонал, заболял от КОВИД-19, като

най-много - над 4800, са случаите сред
медицинските сестри, а близо 4000 сред лекарите. От синдиката алармират, че условията в цялото здравеопазване стават все по-тежки, ежедневието
на всички работещи в системата става
много трудно, а издръжливостта на медицинските специалисти е подложена
на изпитание.
По данни на НСИ към края на миналата година медицинските сестри у нас
са били под 29 000, като една пета от тях
работят в столицата. Заплатите им вари-

рат от 550 до 1500 лева, като са повисоки в частните здравни заведения. В
същото време от различни европейски
държави предлагат на българските медицински сестри средно по 3000-4000 лева.
Експертите очакват след около 1015 години дефицитът на медицински
кадри да достигне критична точка. Според тях държавата трябва да се намеси
и да защити специалностите “Медицинска сестра” и “Акушерка”, за да може
професията да стане по-желана от кандидат-студентите.

Тройно повече деца
са загинали в
катастрофи това лято
Тройно повече деца са загинали на пътя при катастрофи
това лято в сравнение с миналото, сочат данни на “Пътна
полиция”. Докато през летните месеци на 2020 г. са били
установени 6 смъртни случая на деца при пътнотранспортни
произшествия, то това лято те са били 18. Загиналите деца от
януари до септември са 28, като за същия период на 2020 г.
са били 13. В тази връзка “Пътна полиция” започва акция за
използването на обезопасителни средства при превозването
на деца в автомобили. Пътните полицаи ще следят за поставянето на колани на задните седалки. По време на акцията ще
бъде засилен и полицейският контрол около училищата в
началото и в края на учебния ден.
Едно от най-честите нарушения, които са установили полицаите, е родител да държи малко дете в себе си на предната
седалка. В такива случаи шофьорът подлежи на финансова
глоба и отнемане на контролни точки.
Повечето от децата, които стават жертви на пътнотранспортни произшествия, са на възраст между 15 и 17 години и са
пътници в коли на свои приятели. Пострадалите деца от 9 до 12
години пък са били в автомобилите на родители и близки.
През юли и август е имало над 750 спецоперации на пътната
полиция с цел да осигурят безопасно придвижване на децата.
Униформените са установили 134 900 нарушения, като по-голямата част от тях са извършени от шофьори. Пияните водачи са
били 800, 700 са хванати без книжка, а 4000 не са били с колан.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Почетната смяна на караула пред президентството
отново привлече погледите на минувачите

Хванаха 43 мигранти край Чирпан
43 нелегални мигранти бяха
открити при проверка на бус на
магистрала “Тракия”. До
задържането се стигнало при
акция, проведена след получена
информация за транспортиране
на незаконни имигранти от

българо-турската граница в микробус с бургаска регистрация.
Откритите нелегални са
били без документи за самоличност и се представили за граждани на Афганистан. Установена е самоличността на 19-го-

дишния шофьор. Той е
задържан за 24 часа. Чужденците ще бъдат настанени в
Специалния дом за временно
настаняване в Любимец. Образувано е досъдебно производство.

София още не може да се справи
с недостига на учители
Деси ВЕЛЕВА

София още не може да се справи с недостига
на учители, въпреки че учебната година започна.
Все още се търсят 50 преподаватели по различни предмети и випуски. Най-голям дефицит има
за учители в началния курс - осем, следват преподавателите по математика - седем, по английски език се търсят шестима. В системата обаче
най-нужни са хигиенистите, като училищата са
обявили 14 вакантни места, следвани от логопе-

дите - четирима.
В същото време прави впечатление, че повечето
големи градове са преодолели трудностите и са
набрали нужните специалисти. Във Велико Търново например към началото на октомври свободно
място има само за един учител, в Кърджали и Търговище - по трима, Пазарджик - един, Благоевград петима. Между 10 и 15 са активните обяви за преподаватели в Стара Загора, Пловдив и Варна.
ДУМА припомня, че около месец преди учебната година в страната се търсеха около 1500
специалисти. На 15 септември липсваха точно 436
учители в 21 области, показва справка на МОН.

Дават повече пари на
вузовете за по-добро обучение
Във висшите училища ще
бъдат създадени дигитални
учебни програми и нови интерактивни дигитални ресурси.
Целта е да се въведат съвременни, гъвкави и ефективни
форми на обучение, пише в
Оперативния план към Стратегията за развитието на висшето образование за периода
2021-2030 г., одобрен от правителството.
Планирани са повече инвестиции за подобряване на качеството на обучението, като
освен средства от държавния
бюджет и от бюджетите на
висшите училища се предвиждат пари от европейските фондове, програмите “Еразъм+” и
“Хоризонт Европа”. Средства
са предвидени и в Плана за
възстановяване и устойчивост.
С друга мярка се освобож-

дават от такси докторантите,
които се обучават в приоритетни за държавата професионални направления. Същото
облекчение е заложено и за
докторантите, назначени по научни проекти с публично финансиране.
Сред целите на плана е висшето образование да се включи активно в международни
образователни и научни мрежи. Така ще се активизира научната дейност във висшите
училища и ще се изгражда
ефективна връзка между образованието, науката и бизнеса.
Заложени са стимули за млади
преподаватели, за привличане
на преподаватели от чужбина,
както и за изготвяне и издаване на учебници, учебни помагала и монографични трудове
на чужди езици.

www.duma.bg
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Държавата дава на малкия
бизнес до 30 лв. на мегаватчас
КЕВР промени
методиката за
ценообразуване
в подкрепа на
потребителите
Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР) прие
проект за изменение на методиката за цената на електроенергия на доставчик от последна инстанция. Чрез промяна на формулата, по която
се определя, тази цената се
намалява между 15 и 30 лева
на мегаватчас. Това съобщи
председателят на държавния
регулатор Иван Иванов на
съвместна пресконференция с
министъра на енергетиката
Андрей Живков. Целта на
мярката е да бъдат подпомогнати малките и средни потребители, съобщиха Иванов и
Живков. Председателят на
КЕВР уточни, че мярката ще е
в сила за следващите три месеца, като ще влезе в сила от

1 ноември. Според Иван Иванов досегашните сравнително
ниски цени на електроенергията не са стимулирали малките и средни индустрилни потребители да си изберат доставчик. От енергийния регулатор замислят разяснителна
кампания сред бизнеса по
въпроса. След това ще има
обществено обсъждане на
мерките, преди те да бъдат
утвърдени окончателно, уточни Иван Иванов. Той допълни,
че се подготвят и нови мерки
за овладяване на цените на
енергоносителите. Те ще
бъдат свързани с промяна на
наредбата за лицензиране на
енергийните посредници и с
промяната на правилата за
търговия с електроенергия.
Енергийният министър
Живков каза, че всички малки
фирми трябва да си намерят
доставчик на електроенергия,
но се оказва, че голяма част
от тях не са успели и са отишли автоматично при доставчик на последна инстанция,
където цената е по-висока от

СНИМКА БГНЕС

Андрей Живков (на преден план) и Иван Иванов обявиха
нови мерки, чиято цел е да подкрепят малките и средни
индустриални потребители заради шоковото поскъпване
на електроенергията

тази на пазара. По този начин
от 1 юли насам неколкократно се мултиплицира ефектът
от високите цени. Нашата цел
сега е именно да насочим реални мерки към тези фирми малките и средните, които все
още не са си намерили доставчик, заяви министърът на
енергетиката.
От 1 юли на свободния
пазар като крайни клиенти са
излезли около 624 000 фирми.
Досега доставчик от последна
инстанция са си осигурили
256 000 или 41% от малките и
средни небитови потребители,
добави Живков.
Вчера енергийната борса в
рамките на търговията в сегмента “ден напред” затвори
при цена за базова енергия от
361,26 лв. за мегаватчас с ден
за доставка 7 октомври 2021
г., сочат данните от търговията. Това е увеличение с 9,1%
спрямо цената при затварянето на предишната търговия.
Цената на пиковата енергия
(9-20 часа) бе 439,81 лв. за
мегаватчас.

Концесионерът на летище София
на косъм от санкция

Световната банка повиши
прогнозата за икономиката ни

Концесионерът на летище София “Соф
Кънект” може да бъде
санкциониран.
Министърът на транспорта
Христо Алексиев е направил проверка на организацията и спазването на противоепидемичните мерки на летището.
Той е констатирал

Световната банка
повиши прогнозата си
за развитието на икономиката на България през
2021 г., посочвайки в
последния си доклад, че
очаква брутният вътрешен продукт на страната да отчете ръст от
3,7% за годината. За
сравнение, прогнозата в
предишното издание на
банката за региона на
Европа и Централна
Азия бе за разширяване
от 2,6%.
Институцията обаче
подчертава, че завръщането на икономиката
към предкризисните
нива ще се случи едва
през 2022 г. Повишени
са и прогнозите за ръст
на БВП за следващите
две години, като сега СБ
очаква той да достигне
3,8% през 2022 г. и
3,6% през 2023 г. (спря-

замърсени площи, лоша
хигиена и струпване на
хора, съобщават от ресорното ведомство. Поетият от концесионера
ангажимент в офертата
за нивото на обслужването на пътници не е
спазен. Заради това е
твърде вероятно да последва санкция, както е

СНИМКА МТИТС

Министър Христо Алексиев по време на
проверката на летището

разписано в концесионния договор.
Алексиев е поискал да
бъде увеличена дезинфекцията, както и да се
спазва стриктно отстояние от 1,5 метра между
хората и носенето на
маски. По думите му необходимо е да се промени организацията по обслужването на пътниците и да не се допуска
струпване на хора при
върхово натоварване.
Алексиев е разпоредил на ГД “Гражданска
въздухоплавателна администрация” още тази седмица да организира работна среща, на която
всички отговорни органи
заедно с концесионера в
детайли да начертаят
възможните решения за
подобряване на обслужването на пътниците и
противоепидемичните
мерки на летище София.

Заводските цени у нас растат
най-бързо в Евросъюза
Цените на производителите в
България през август са нараснали наймного спрямо останалите страни от
ЕС. Българските заводи са вдигнали
цените с 4,2% спрямо предходния
месец, показват данни на “Евростат”.
Средното повишение на цените на производителите в общността е само с
1,1%. Дори в някои страни има пони-

жение на цените на заводите - в Ирландия (-4,1%) и Малта (-0,1%).
По отношение на повишаването на
цените на производителите през последните 12 месеца България също
изпреварва повечето страни от ЕС. У
нас заводите са вдигнали цените със
17,1% за година. Средното поскъпване на производството в ЕС е с 13,5%.

мо съответно 3,3% и
3,4% в предишните прогнози).
В краткосрочен план
най-големият риск пред
перспективите е бавният темп на ваксиниране
срещу КОВИД-19 в целия Европейски съюз.
На фона на само 20%
ваксинирани пълнолетни граждани с поне една
доза към средата на август сравнено със 75%
с поне една доза в ЕС
България е изправена
пред риск от нов пик на
заразяванията в началото на есента, което може
да доведе до нови ограничителни мерки, пишат
от СБ.
Друг риск в краткосрочен план е политическата нестабилност,
се казва в доклада. Страната се насочва към
трети парламентарни

избори след редовни
през април и предсрочни през юли, които не
успяха да доведат до управляващо мнозинство.
От банката очакват
инфлацията през тази
година да достигне 3,2%
в страната, а през следващите години да достигне съответно 3,3%
и 3,4%. Има резки понижения в очакванията
за баланса по текущата
сметка. Ако през юни
очакванията бяха за баланс от 1,8% (2021 г.),
2,5% (2022 г.) и 2,4%
(2023 г.), то сега перспективите са за отрицателен баланс - съответно от 3,9%, 3,7% и
3,4%.
За тази година прогнозите за чуждите инвестиции са те да останат отрицателни спрямо БВП
на ниво от минус 1,7%.

Огнище на син език в
крумовградското село Аврен
Огнище на заболяването син език,
характерно за домашните и дивите преживни животни, е било установено в
крумовградското село Аврен, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Вирусното
заболяване е потвърдено при изследване на сентинелни животни (такива,
които не се ваксинират с цел да се
проследи циркулация на заболяването),
в рамките на изпълнение на програма-

та за надзор и контрол на болестта.
Резултатите са потвърдени от Националната референтна лаборатория за
син език.
От БАБХ съобщават, че не се налага умъртвяване на заболелите и контактните животни. Извършват се клинични прегледи на всички преживни
животни в засегнатия обект, забранява се придвижването им извън стопанството.
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Очаква се поскъпване
на водата от догодина

то на цената на тока не им се
отразява, тъй като произвеждат зелена енергия, тя им стига
и дори продават от нея. При
другите дружества обаче не е
така, особено онези, които
добиват водата с помпи. Според данните на КЕВР делът на
разходите за ток варира между 1,62% до 44,64% от общите

Харчовете за електроенергия надхвърлиха 40% от
общите разходи на ВиК дружествата
Няма как да има повишаване на цената на водата за тази
година, но в общия случай
ВиК уклугите ще поскъпнат
от догодина, прогнозира пред
БТВ Ивайло Касчиев, директор на дирекция “ВиК услуги” в Комисията за енергийно
и водно регулиране.
“Всеки ВиК оператор
функционира в различна среда поради начина на изграждане на системите, къде са
водоизточниците, колко е
трудно водата да се добива и
транспортира. Самата първоначална база на операторите
е различна. Има оператори,
които са в много тежко състояние, където водата се добива
и транспортира помпажно и
се изисква голям разход на
електроенергия и водните количества са много големи.
Такива са Добрич, Сливен,
Шумен. Загубите са около
80% и в реално изражение са
високи. За 2020 г. разходът за
електроенергия е бил над 40%
от общия разход на тези дружества”, обясни Касчиев.
Председателят на Съюза на
ВиК операторите Ангел Пре-

стойски смята, че има начин
да се реши тежкото положение, в което са изпаднали операторите. “Смятам, че има
възможност да бъде облекчена ситуацията, тъй като има
стратегия за развитие на ВиК
сектора, която е приета от НС
и в която е предвидено да има
водни помощи. Набелязани са
ВиК дружества, за да се направи анализ и да се пристъпи към даване на помощи, за
да може социално слабите

хора да са компенсирани от
скока на услугите”, обясни
Престойски.
Скъпият ток може да повлече ВиК компаниите към дъното и то в последната година на
регулаторния им период, когато по закон не могат да променят цените на водата. Това
може да стане чак след три
месеца - от 1 януари. 48 ВиК
дружества внесоха в КЕВР
още през лятото бизнеспланове и предложения за цени за

Предложения на ВиК дружествата за цената на водата
преди поскъпването на тока в лв. за куб.м

София
Бургас
Благоевград
Варна
В.Търново
Перник
Шумен
Сливен
Пловдив
Русе

2021 г.

2022 г.

поскъпване
в проценти

2,44
2,30
1,90
2,70
1,99
2,02
2,85
1,98
1,86
2,45

2,44
3,86
2,19
3,36
2,50
2,50
3,84
3,56
2,11
2,71

0
24
15,7
24
25,7
23
34,6
79,8
13,57
10,6

За кратко газът стигна близо 2000 долара
Цената на природния газ в
Европа рязко нарасна до нов
рекорд при откриването на
търговията на 6 октомври. Тя
прескочи отначало 1500 долара, а след това и 1600 долара
за 1000 куб. м, сочат данните
от борсата ICE. По-рано цената цената на газа достигна
1979 долара за 1000 куб. метра, съобщи РИА Новости.
Става въпрос за ноемврийски
фючърси.
Цената на природния газ в
Европа расте независимо от
новините, че са започнали изпитанията на първата тръба
на газопровода “Северен поток 2”. От “Газпром” очакват,
че зимата ще бъде хладна и
снежна. Запасите от газ в ев-

ропейските хранилища в края
на септември 2021 г. остават
на минимални от много години нива. Изоставането по
запълняемост в сравнение с
миналата година се оценява на
20,5 млрд. куб. м газ, са пресметнали от “Газпром”.
Междувременно
пет
държави от ЕС - Франция,
Испания, Чехия, Румъния и
Гърция, призоваха за разследване на причините за рекордното увеличение на цените на
газа в региона. Съвместно
изявление на министрите на
икономиката и финансите на
петте страни е публикувано
на уебсайта на френското
министерство на икономиката. “Функционирането на ев-

ропейския пазар на газ трябва
да бъде проучено, за да се
разбере защо сегашните договори за газ са недостатъчни”,
се казва в документа.
Освен това авторите на
инициативата призовават за
установяване на общи правила за обема на газовите резерви за смекчаване на скока в
цените, както и за подобряване на координацията при обществените поръчки. Според
подписалите документа е необходимо да се реформира
европейският пазар на електроенергия, за да се подобри
връзката между цената на производството на електроенергия и нейната крайна цена за
потребителите.

Ивайло Касчиев
следващия регулаторен период
от 2022 до 2026 г. Това бе
направено обаче преди шоковото увеличение на цените на
електроенергията на свободния пазар и в заявленията им
това нещо не е калкулирано.
Всичките с изключение на “Софийска вода” поискаха увеличение на цените на водата от 1
януари догодина. На практика
вече няма цена под 2 лева на
кубик, а в Сливен от 1,981 лв.
новото предложение е водата
да струва 3,562 лв., т.е. увеличението е 79,81%. Единствено
“Софийска вода” е изключение
от тази тенденция. От дружеството казаха, че увеличение-

разходи без амортизации.
Най-висок дял на разходите за
ток са на дружествата, които
доставят вода с помпи, но и
които отчитат по-високи нива
на загуби на вода. При шест
дружества отчетените разходи за електроенергия за 2020
г. надхвърлят 30% от общите
разходи за доставяне: Добрич,
Сливен, Шумен, Разград, Хасково и Силистра, като найвисок е в Добрич - 44,64% от
общите разходи. За още 9
държавни регионални ВиК
оператора отчетените разходи за ток за 2020 г. за доставяне надхвърлят 20% от общите разходи.

КЕВР прогнозира
20-30 на сто скок на тока
и парното от януари
Към днешна дата по груби първоначални изчисления
прогнозите са за 20-30%
повишение на парното и
тока за бита от 1 януари. Те
следват динамиката на европейските пазари и цената на
природния газ основно. Това
каза шефът на електроенергетика и топлоенергетика в
Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР)
Пламен Младеновски пред
БНР. По думите му обаче
има различни регулаторни
инструменти, така че увеличението да не е в тези граници. Освен това пазарите
са изключително динамични
и е трудно да се прогнозира
какво ще се случи след три
месеца.
Цените на енергията за
битовите потребители до
края на годината остават
такива, каквито са определени от 1 юли, подчерта Младеновски. По думите му битовите потребители в момента дори са подпомогнати, тъй като цената на тока
остава без промяна за тях.
“Цената, на която НЕК подава тока за бита, е 108 лв.
на мегаватчас, докато предприятията в момента плащат

на свободния пазар 300 лв.
на мегаватчас”, посочи Младеновски.
Към декември ще има
ясна тенденция към успокояване на пазарите и една попрогнозируема цена. Тогава
вече може да се каже поточен процент на нарастване на цените на тока и парното за бита, обясни експертът.
Въпреки по-високата
цена на газа финансовото
състояние на топлофикациите не е толкова разклатено,
защото компенсират увеличения газ с продажбите на
по-скъпа електроенергия на
борсата, уточни той. “Увеличението на електрическата енергия до някаква степен компенсира топлофикациите. Това е през тока обаче. На прага на отоплителния сезон сега ще започнат
проблемите на топлофикациите, тъй като тази по-висока
цена на газа не е калкулирана в парното, което те ще
фактурират на своите клиенти. Затова започва кампания от топлофикациите да
искат промяна в цените, тъй
като реалните им загуби
предстоят”, обясни той.
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ЕС не даде дата за
преговори на Скопие
Пред европейските политици президентът
Румен Радев защити необоримо българската кауза

НАКРАТКО

Зелените готови
за коалиция
Съпредседателката на “Зелените” в Германия Аналена Бербок
заяви, че нейната партия иска да
се опита да сформира тристранна
коалиция със социалдемократите
(ГСДП) и либералната СвДП, нанасяйки удар на консерваторите на
Ангела Меркел. След предварителните разговори с ГСДП и ХДС/
ХСС, които са първи и втори на
парламентарните избори, “Зелените” “смятат, че има смисъл да
проведат задълбочени разговори с
ГСДП и СвДП”, заяви лидерката
пред репортери.

Сърбия иска в ЕС, но
държи на Русия и Китай
Сърбия се стреми да стане част
от ЕС, но не иска да разваля приятелските си отношения с Русия и
Китай. Това каза пред журналисти
сръбският президент Александър
Вучич, който пристигна в Словения
на срещата на върха на ЕС и Западните Балкани. Белград възнамерява да запази военен неутралитет, отказвайки да се присъедини
към НАТО и други блокове. Тази
позиция предизвиква възражения на
Запад.

Гръцки депутат
изключен за охулване
на комунистите
СНИМКА БГНЕС

На финала на срещата на върха ЕС-Западни Балкани,
участниците в нея си направиха обща, “фамилна” снимка
Участниците в срещата
на върха ЕС-Западни Балкани подчертават значението
на зачитането на добросъседските отношения в региона, изпълнението на Преспанския договор между Северна Македония и Гърция
и Договорът за добросъседство между РСМ и България, както и намирането и
прилагането на окончателни, включително и обвързващи решения за двустранни
спорове между партньори и
по въпроси, наследени от
миналото, в съответствие с
международното право и
утвърдените принципи.
Това гласи проектът на заключителния документ от
срещата в Бърдо, Словения.
В декларацията се подчертава още, че ЕС потвърждава своята категорична подкрепа за европейската перспектива на Западните Балкани, предаде РСЕ.
Докато нашите сънародници все още са подложени
на изтънчена асимилация,
докато са подтискани като
основни права и не се интегрират пълноценно в РС
Македония редом с другите части от народи, ние
няма как да кажем “да” за
начало на преговорите за
членство на РСМ в ЕС. Това
заяви президентът Румен
Радев на срещата, предаде
БГНЕС. Една от темите на
форума бе българското
вето върху кандидатурата
на Скопие за членство в ЕС.
“На първо място македонските българи да бъдат
наистина равнопоставени с

другите седем съставни части от народа, които са изрично вписани в конституцията на Република Северна Македония. Ние подкрепяме тяхното искане, на
нашите македонски българи,
това да бъде записано в конституцията и законите на
страната. На второ място,
това означава македонските
българи да бъдат адекватно
отразени като народност и
като брой в процеса на преброяване, в неговите резултати. И на трето място, така
както бе призната историческата истина в отношенията с Гърция, така следва да
бъде призната и историческата истина в отношенията
с България. Обективните
факти от нашата обща история не могат да бъдат подлагани на мултиперспективно тълкуване. Получаването и прилагането на нашето
съгласие следва да получи
ефективни гаранции от ЕС,
каквито прецеденти вече
има в преговорните процеси и време е за исторически
компромиси и помирение”,
заяви президентът Радев.
Той се спря и на “системното унищожаване на
българското културно историческо наследство в
тази страна. Нашите позиции са ясни, докато този
процес продължава и са
потискани основни права,
ние няма как да кажем “да”
на проекта. Това не е вето,
не е стопиране на процеса,
трябва да се уважават европейските
принципи,
трябва да се изкорени

езикът на омразата, превратната представа и тълкуване за България от учебници, музеи, паметници,
публично говорене, от
държавната политика. Тогава нашият народ е готов да
каже “да”. Искаме ясни
правно обвързващи документи за този процес”,
допълни Румен Радев.
“Искаме както беше
призната историческата
истина в отношенията с
Гърция, така да се признае
историческата истина в отношенията с България. Време е за исторически компромиси и помирение, необходимо е скъсване на
македонизма”,
добави
държавният глава.
Според него се очаква
двустранният протокол да
бъде готов в началото на
ноември. Протоколът 5+1
съдържа правнообвързващи
гаранции за изпълнение на
поетите в Договора от 2017
година решения, предаде
БНТ. Той включва 6 точки,
някои от които са македонските българи да бъдат записани наравно с останалите народности в Конституцията, да спре фалшификацията на историческата истина. И още: да бъдат променени учебните програми,
да спре преследването на
хората, които се самоопределят като българи в Република Северна Македония,
каквито стотици сигнали
постъпват към България на
фона на преброяването в
югозападната ни съседка,
държавното ръководство в

Скопие ясно и категорично
да скъса с идеологемите на
тоталитарното минало. Освен това България настоява
още гаранциите да бъдат
изведени на ниво Съвет на
ЕС, а не да бъдат част от
Процеса по стабилизиране
и асоцииране, където България няма право на вето.
Президентът ни изрази
българската позиция на
пленарната сесия и на две
различни срещи в 4-странен
формат, но с негово и с участие на македонския премиер Зоран Заев. В първата
среща от страна на ЕС участваха еврокомисарят по
разширяване Оливер Вархели и премиера на страната
домакин Янез Янша. Покъсно Радев и Заев участваха и в среща с германския канцлер Ангела Меркел и френския президент
Еманюел Макрон. След
срещите с нашия президент
Меркел, Макрон и Заев запазиха мълчание.
По време на разговора
бяха изразени и взаимната
готовност и интерес на Северна Македония и България за продължаване на диалога между двете страни с
намерението за постигане
на решение, предаде скопското издание “Локално”.
Президентът на САЩ
Джо Байдън е поискал да
продължи разширяването
на ЕС със Западните Балкани, включително с РС Македония. Това разкри в Туитър посланичката на САЩ
в Скопие Кейт Бърнс, цитирана от в. “Независен”.

Депутатът от гръцката управляваща партия “Нова демокрация” Константинос Богданос
беше изключен от парламентарната група на партията, след като
заяви по време на дебат в парламента, че комунистите са по-голяма заплаха за Гърция от Турция,
пише “Катимерини”. Решението е
взето от премиера Кириакос Мицотакис, който е в Словения, за
срещата на високо равнище ЕСЗападни Балкани.

27 шофьори вместо 300
за Великобритания
Обединеното кралство е на път
да се сдобие с по-малко от 10% от
300-те шофьори на камиони от ЕС,
на които ще бъдат издадени незабавно краткосрочни визи, за да
облекчи кризата с доставките на
гориво в страната, съобщи АФП.
Премиерът Борис Джонсън твърдеше, че са получени 127 заявления.
Правителството съобщи, че
всъщност е получило само 27 кандидатури за визи.

Кенийският бръснар Баркат
Манджи подстригва клиент
в личния си микробус, който
наскоро е пригодил за фризьорски
салон. Идеята му хрумнала покрай
пандемията от КОВИД-19. Хората,
които се страхуват да излизат
много, му се обаждат и той
отива до дома или офиса им
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Столтенберг: НАТО трябва
да започне диалог с Русия
Благодарение на договорите с Москва САЩ са съкратили рекорден брой ядрени бойни глави
НАТО трябва да започне
диалог с Русия, въпреки противоречията между тях, и да вземе
предвид “всички аспекти на растежа на Китай”. Това заяви генсекът на алианса Йенс Столтенберг на семинар, проведен във
Вашингтон от университета
Джорджтаун и института Брукингс.
“Ние имаме двоен подход
към Русия: възпиране-отбрана и
диалог. Когато сме силни и
единни, можем да говорим с
Русия. И трябва да говорим с
Русия, защото не искаме нова
Студена война, не искаме нова
надпревара във въоръжаването,
а Русия е нашият съсед. Така че
трябва да си взаимодействаме.
Трябва да поговорим с тях (руснаците) по много въпроси,

включително, например, контрола над въоръженията”, посочи
Столтенберг, цитиран от
ТАСС.
САЩ очакват с нетърпение
да обсъдят всички най-нови ядрени оръжия и техни носители
по време на диалога си за стратегическа стабилност с Русия,
това каза Мелъри Стюарт, номинирана от президента на
САЩ Джо Байдън за помощник
на държавния секретар на САЩ
по контрола на оръжията. “Дадохме ясно да се разбере, че
искаме да се справим с всички
ядрени оръжия на Русия, включително с нестратегически ядрени оръжия и с нови видове носители”, цитира Стюарт ТАСС.
САЩ продължават постепенното съкращаване на ядре-

ните бойни глави, показва статистика на Държавния департамент, цитирана от РИА Новости. През 2020 г. САЩ са разполагали с 3750 бойни глави
срещу 3805 през 2019 г. и 3785
година по-рано. Количеството
от 2020 г. е най-ниското през
последните 60 години благодарение на договорите с Русия за
съкращаване на стратегическите настъпателни въоръжения.
Максималният брой бойни глави на САЩ бе 31 255 в разгара
на Студената война със СССР
през 1967 г.
Междувременно президентът на САЩ Джо Байдън
заяви, че е обсъдил с китайски
си колега Си Цзинпин ситуацията около Тайван, като двамата
лидери се съгласили да се

придържат към споразуменията,
постигнати по-рано, предаде
още ТАСС, позовавайки се на
съобщение от Белия Дом. Помолен да коментира ситуацията
около Тайван, президентът заяви: “Говорих със Си за Тайван.
Съгласни сме, че ще спазваме
тайванското споразумение. Това
е ситуацията и ясно дадох да се
разбере, че не мисля, че той
трябва да прави друго, освен да
спазва споразумението”. Байдън
не уточни какъв вид споразумение за Тайван е обсъжда.
В понеделник тайванското
министерство на отбраната обяви, че бойната авиация на китайската армия лети на юг от
Тайван за четвърти пореден ден.
Подчертано бе, че в този ден са
летели 52 самолета, което е нов

рекорд.
САЩ вече изразиха загриженост, подчертавайки, че действията на “Китай до Тайван дестабилизират ситуацията, създават риск от грешни преценки и
подкопават мира и стабилността в региона”.
Остров Тайван е управляван
от собствената администрация
от 1949 г., когато останките от
силите на Гоминдан, водени от
Чан Кайши (1887-1975), избягаха на острова, след като бяха
победени от комунистите в китайската гражданска война. Оттогава Тайван запазва знамето и
някои други атрибути на Китай,
които са съществували на континента отпреди 1949 г. Пекин
смята острова за една от провинциите на КНР.

Австрийският канцлер
заподозрян в корупция
Редица австрийски медии съобщават за извършването на серия обиски в офиса на канцлера Себастиан
Курц, кабинетите на негови близки съветници, а също
и в централата на Австрийската народна партия (АНП).
Според агенция APA обиските са свързани с разследване за подкуп на медии. Националният ежедневник “Ди пресе” твърди, че самият Курц също е заподозрян за съучастие в корупция.
Извършени са също така проверки в кабинета на
официалния представител на канцлера, упълномощен
да работи със средствата за масова информация.
Претърсен е и офисът на негов съветник. Разследващите действия се извършват по подозрение за сделки с
издателя на най-големия австрийски таблоид “Остерайх”, които са сключени още преди той да поеме
канцлерския пост. Обкръжението на Курц е заподозряно в подкупване с цел публикуване на статии във
вестници и анкети с положителни отговори.
СНИМКА БГНЕС

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 7 октомври 2021 г.
отбелязваме шест месеца
от кончината на любимата ни

НАДЕЖДА
ИЛИЕВА
Отдала живота си на обичта и грижата към
хората, тя остава завинаги в сърцата ни!
От семейството

Производителите на кокаинови насаждения в Боливия ликуват, след като си върнаха
контрола над пазара. Страната е третата в света по производство на растението
след Колумбия и Перу. Бившият президент Ево Моралес издаде указ, с който земите
за отглеждането му се увеличиха от 12 000 на 22 000 хектара

Властта си замрази
заплатите в Чехия

В ЦРУ се безпокоят от
загуба на информатори

Долната камара на чешкия парламент прие законопроект за замразяване на заплатите на управляващите. Документът обхваща заплатите на
президента на републиката, членовете на правителството и членовете на двете камари на парламента за следващите 5 години, съобщи чешката
телевизия. Законопроектът е направен по предложение на правителството. Депутатите одобриха решението с мнозинство.
В момента базовата месечна заплата на чешки
депутат е около 4100 долара. От януари 2022 г.
тя трябваше да се увеличи с 6% или с около 250
долара. Заплатите на министрите или ръководителите на всяка от камарите на парламента без
замразяване биха се увеличили с около 475 долара.
Решението на долната камара все още трябва
да бъде разгледано на заседание на Сената, но
той ще направи това едва след парламентарните
избори на 8-9 октомври.

Ръководството на Централното разузнавателно
управление на САЩ миналата седмица информира
служителите си по целия свят за увеличаващия се брой
превербуване, арести или ликвидации на чуждестранни информатори. Според “Ню йорк таймс”, ЦРУ е
най-загрижено за ситуацията в Китай, Русия, Иран и
Пакистан. Изданието е получило документ, съдържащ
точния брой “арестувани или убити” чуждестранни
информатори през последните години. Вестникът не
дава тази цифра, като обяснява, че разкриването на
такава информация дори в рамките на разузнавателните структури е изключително нетипично, а вниманието към тях говори за “важността на възникналите
проблеми”. Успехите на руските и китайските специалисти в областта на “изкуствения интелект, биометричното сканиране, системите за разпознаване на лица
и други технологии” затрудняват комуникацията на
американското разузнаване с източниците му. От друга страна, в Пакистан се вербуват хора, работещи под
прикритие за САЩ. От Белия дом отказват коментар.
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Слушайте словото...

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ДОСТОЕН ТРУД. Отбелязва
се от 2008 г. по инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите с подкрепата на синдикати от цял
свят, които отстояват позицията, че
осигуряването на достойни условия на
труд е най-добрият начин за борба с бедността.

От стр. 1
Цинизмът на Борисов еволюира. В началото словесните изблици на бившия бодигард
будеха насмешка и минаваха с оправданието,
че е простодушен и неопитен в политиката.
Заложеният му просташки
манталитет
обаче, съчетан с огромната и безконтролна
власт в ръцете му през
годините, го превърна
в сегашния самозабравил се, циничен и авторитарен тиранин. Заобикалящият го компрометиран гербаджийски елит попи от
лошия му личен пример
и близо половинмилионната чиновническа
класа, която го преизбира, та да остане на
държавната трапеза.
Мутренският цинизъм
като поведение се наложи във всички нива
на всички власти...
С надеждата да си
върне властта Борисов
цинично бълва лъжи,
приписвайки всички
свои управленски грехове на президента и
служебния кабинет.
Всекидневно слушаме
опорката му за “президента разединител”, която сега разгърна в абсурдното внушение за
“президента убиец”.
Какво е това, ако не
елементарен опит за
манипулиране на гласоподаватели - балъци?!
Борисов, който пред
камерата на Севда прегръща дядовци и баби,
разплакани лелки, трак-

1849 - УМИРА ЕДГАР АЛЪН ПО, АМЕРИКАНСКИ ПИСАТЕЛ, ПОЕТ И КРИТИК (Р. 1809 Г.).
Сред най-известните му стихотворения са “Гарванът” (1845),
“Звънчета и камбани” (1849), “Анабел Ли” (1849). Считан и за основател на детективския жанр “Убийства на улица Морг” (1841),
“Златният бръмбар” (1843), “Откраднатото писмо” (1844) и др.
1883 - В ДРЯНОВО СЕ РАЖДА РАЧО СТОЯНОВ, ПИСАТЕЛ И ДРАМАТУРГ (УМИРА 1951 Г.).
Името му е свързано предимно с
драмата “Майстори”, отредила му
заслужено място сред най-изтъкнатите наши драматически автори.
За повестта “Майка Магдалина”
писателят е удостоен с държавно
отличие - наградата на БАН.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

тористи и строители,
подарява кози, магарета и дори сакото от
гърба си, изобщо не
обича народа. Презира
го. Някога той се изпусна за българите, че са
“лош материал”. Това е
истинското му отношение към хората - надменно, неуважително,

просташко. Другото е
театър. И го доказа с
поредната си гавра!
Но, както се казва,
“език мой - враг мой”.
Затова нека Баце говори! И хич даже да не
спира! Това вече работи за българската демокрация. Колкото повече глупости плещи, тол-

кова повече ще отвращава и отблъсква гласоподаватели. Така истинската му същност ще
лъсне и дай, Боже, найсетне да прогледнат
“слепите” и да чуят
“глухите”, повЕрвали в
бойковата харизма!
Слушайте внимателно словото Борисово!

(Без)почвена омраза
Таня ГЛУХЧЕВА

Наскоро в чилийския
град Икике 3000 местни
нападнаха имигрантски
лагер на бежанци от Венецуела. Бяха запалени
палатките, които мъже,
жени и деца на всякаква
възраст използваха за
покрив над главите си.
Пострадали или загинали няма, за щастие. Омразата на чилийците,
живеещи в страната си,
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към чужденците, е безпочвена. На какво се
дължат ксенофобският
език, приравняването на
миграцията с престъпността и защо все повече се засилва тенденцията да се мрази другия,
непознатия?
Повечето от чилийците, които живеят в
чужбина и от личен
опит знаят какво означава да отидеш на ново
място и да започнеш от
нулата, твърдят, че изпитват срам и отвращение от сънародниците
си, неспособни да помогнат на изпадналите в
беда. “Те са с промити
мозъци от времето на
военната диктатура на
Пиночет. Тогава се
твърдеше, че всичко
чуждо, освен американското, е лошо и пагубно

за държавата.” Потресаващото в случая с венецуелците е фактът, че
десният президент Себастиан Пиниера мълчи.
Вярно, че предстоят
президентски избори,
но те на практика вече
са изгубени, доверието
в партията му е стигнало историческо дъно.
Изглежда той е решил
да не изгуби гласовете
и на малкото, готови да
ги дадат.
За разлика от Чили,
други латиноамерикански страни като Куба и
Мексико никога не са се
отнасяли зле с чужденците, избрали ги за нова
родина. На Острова на
свободата правителството осигурява дом, работа и образование за
децата. В Мексико,
откъдето хиляди имиг-

ранти от Централна
Америка минават всяка
година, има жени, наречени “Патронас” (господарки) - те дават вода,
храна и пари на крайно
нуждаещите се.
Венецуелският президент Николас Мадуро
остро разкритикува деянието и напомни как
заради Пиночет над 300
000 чилийци са отишли
там и никога не са били
гонени или малтретирани. Миналата събота и
неделя се състояха два
протеста в Чили - за и
против
мигрантите.
Участниците във втория
значително надвишаваха другите. Език на омразата, високомерно отношение, липса на
съпричастност - това е
наследството от крайнодясната диктатура.

1885 - РАЖДА СЕ НИЛС БОР, ДАТСКИ ФИЗИК (УМИРА 1962 Г.).
Има значителен принос
към теорията за структурата на атома и към
квантовата механика един от създателите на
съвременната физика.
През 1927 г. формулира най-важния принцип във
физиката - принципа на допълнителността, а
през 1936 г. - фундаменталната за ядрената физика представа за протичането на ядрените реакции - модела на сложните ядра. Получава Нобелова награда за физика през 1922 г.
1896 - УМИРА ДЖОН ЛАНГДЪН ДАУН, АНГЛИЙСКИ УЧЕН, ГЕНЕТИК (Р. 1828 Г.). Описал за
първи път болестта Синдром на
Даун, наричайки я “монголизъм”.
Фамилията на доктора съвпада с
английската дума, означаваща
“долу”, в резултат на което възниква популярното заблуждение, че хората със Синдром на Даун са умствено изостанали, но болестта е наречена в чест
на своя откривател чак през 1965 г.
1943 - РАЖДА СЕ ПЕТЪР ЧЕРНЕВ, ЕСТРАДЕН
ПЕВЕЦ (УМИРА 1992 Г.). Известен
сред колегите си като Пешо Мъката. Псевдонимът идва от авторската композиция “Заклинание”, в
която Чернев възпява стиховете на
Миряна Башева: “Не умирай, моя
мъко, мъко ненагледна...” Изпял е
още хитовете “Песен за българката” и “Откъде
да взема сила?” в дует с Магда Панайотова.
Издал е албумите “Ален мак”, “Черен Петър”,
“Песен и мъка”. Песента “Заклинание” печели III
награда на “Златния Орфей” през 1975 г.
2001 - ЗАПОЧВА ВОЙНАТА В АФГАНИСТАН.
Началото е поставено с атака на
САЩ срещу талибаните. Военните действия в началото са
по въздуха, а от 2002
г. - и по суша. “Трайна свобода” е името
на американската
военна операция,
изпълнявана с международни съюзници
главно в източните
и южни части на
страната, по границата с Пакистан. Втората
операция е дело на НАТО (ISAF) и в нея се включват 41 държави, предимно членки на пакта.

10

ЧЕТВЪРТЪК
7 ОКТОМВРИ

2021

От своето създаване през 1888 г. досега
Софийският университет - най-старото
висше училище в България, има 56 ректора.
Всеки от тях е личност, всеки има своето
виждане за мисията на Университета с главна буква. Има и позиция за отношенията на
Университета с властта. Някои са пострадали заради тази си позиция. Едни от ректорите са слели науката с живота си и са
виждали неговия смисъл в това да я предадат на студентите си и да ги увлекат в нея.
Има и такива, за които постът е бил основание да “колят и бесят” и да подчинят
Подготви
Христо ГЕОРГИЕВ Алма матер на политиката и прищевките
на властта, мачкайки научния си имидж. В
много от годините левите позиции са били
основа на поведението и на ректорите, и на студенчеството.
Защото несъмнено е, че Водачът на Университета винаги налага отпечатъка на своето мислене върху неговия облик.
Мнозина са на мнение, че крайнодесните теории и практики
са се пръкнали в главите на плоскочели неграмотници. Но ако
хвърлим дори само бегъл поглед в книжките, ще се убедим, че
това съвсем не е така. Напротив, те са високообразовани
специалисти в своите области, хора с титли пред имената си,
при това напълно заслужени. Но ако разлистим кореспонденцията на видния наш политик Григор Василев, ще прочетем в
писмо до него от Италия на професора по наказателно процесуално право Владимир Моллов (1873-1935), многократно
министър, призива, че е нужно да се обединят по фашистки.
Още преди бурните събития през средата на 20-те години,
които се определят като откровен фашизъм. Ами какво да
кажем за автора на “Адолф Хитлер - идеологична биография”
проф. Любомир Владикин (1891-1948)? Определят го така:
“Владикин е сред прочутите професори по конституционно
право не само на Софийския университет, но и на университети в Италия и Германия”.
Днес ще си припомним и за няколко видни учени, ректори на
Софийския университет, които застават начело на държавата
в някои от най-тежките й периоди през миналия век. Какво се
случва в главите им, че зарязват научното си призвание и
кариера? Може би някои знаят отговора, аз не го знам. Уви,
тяхното издигане “нагоре по стълбата” е свързано с национални катастрофи. А политическата им дейност води и до
хиляди убийства, много от тях без съд и присъда, включително на стотици и хиляди деца.
За отбелязване е, че и те са призовавали всички българи към
обединение, но около фашистките им идеи. За тези, които не
са били съгласни, ако не са си кротували - затвор и смърт. А
няма съмнение - и бившите ректори някога са били идеалисти.
И са имали своя широк кръг от привърженици професори и
интелектуалци с крайно десни убеждения.

Акад. ГЕОРГИ БОНЧЕВ
Ректор на Алма матер
през 1914-1915 г.

Георги Бончев е един от активните строители на Висшето
училище в България, което прераства в национален държавен
Софийски университет “Св.
Климент Охридски”. Главните
му цели като виден геолог и
преподавател са следните: 1) “да
създаде всички условия за провеждане на пълнокръвна учебно-преподавателска и научноизследователска дейност”... 2)
да обучи първите естественици-геолози българи; 3) “да се
грижа с всички сили за добросъвестното изпълнение на възложените ми задачи, за да може
Университетът ни още повече
да затвърди своето добро име
и да засили своята дейност
като разсадник на висша наука
в страната ни и като опора и

гордост на българския народ в
стремежа му към постигане на
своята културна мисия” (по Кунов, 1986).
***
...На 25 октомври 1914 г. в
Аулата на Университета той произнася ректорска реч “Мраморът
в България”, отпечатана в Царската придворна печатница (1915
г.). След тържествената церемония се организира шествие. Цар
Фердинанд застава начело, но
новият Ректор на Университета
отива при Величеството и с глас,
който не търпи никакво възражение, произнася знаменитите слова: “Ваше Величество, тук царят съм аз!”. Фердинанд се нарежда в първата редица, а шествието се оглавява от ректора на Университета проф. Георги Бончев.
Списание на Българското
геологическо дружество, год.
67, кн. 1-3, 2006 г.
Проф. АЛЕКСАНДЪР
ЦАНКОВ
Ректор на Алма матер
през 1919-1920 г.

Ректорите на
Университета

(Министър-председател
1923-1926 г. Председател на
XXI (1926-1927) и XXII (19271930) Обикновено Народно
събрание. Министър на народното просвещение (15 май
1930-29 юни 1931)
25 Обикновено Народно
събрание
7 извънредна сесия
Из стенографския дневник
на 3-то заседание, събота, 19
август 1944 г.
Председател Христо Калфов: Има думата народният
представител г-н Александър
Цанков.
Александър Цанков: ...Затова, ако искате да знаете - пак
да ви повторя историята - дойде
и 9 юни; ни с Белград, ни с
Москва - със София. Водихме
борба, кървава борба - признавам. Мнозина смятат, че моите
ръце са окървавени. Аз не смятам това. Аз браних отечеството си и се борех за правото му
да съществува с всички средства, законни и незаконни...
...Взеха се мерки и, тъкмо
когато тези мерки взеха да дават
резултат, вие ги отменихте. Били
много жестоки! И аз чух и съжалявам, че г. военният министър
не е тук, но вие ще му кажете да се обвинява армията, че тя
вършела изстъпления, че тя била
варварска. Господа! Това не се
казва от обикновени граждани,
това се казва от някои министри,
те се знаят и вие може би ги
знаете. Армията не върши варварства. Армията престъпления
не прави. Тя не е кървава. Тя
кърви не пролива, тя пази държавата, тя пази от вътрешни и от
външни врагове. Тя изпълнява
заповеди. И онзи, който е дал
заповедите, той носи отговорност за тях. Ето и аз дадох заповеди. Аз се справих с кървави
жертви, с много кървави жертви,
затова имам прозвището “кървавия Цанков”, но онзи, който само
върти кръвожадно ханджара и
който му се изпречи, веднага е
готов да го посече! 30 000 души
съм бил избил! А армията въдво-

ри реда по заповед на правителството. Изстъпления нямаше.
Ако има такива, аз носех отговорностите. С другарите си я
носехме. Ние не дадохме, няма
да дадем, не бива да се дава и
няма да се даде да се хвърли
петно или укор, какъвто и да е
той, върху българския войник,
комуто е заповядано на всяка
цена да възстанови реда, та ако
ще да обезглави и онези, които
се бунтуват и които сами се
поставят извън законите и събарят държавата си. Те са извън
законите, те не могат да претендират за законност.
Проф. БОГДАН ФИЛОВ
Ректор на Алма матер
през 1931-1932 г.

(Министър на Народното
просвещение, министър-председател 1940-1943 г., регент)
Стенографски дневник от
21 заседание на ХХV Обикновено Народно събрание
Трета редовна сесия. Събота, 13 декември 1941 г.
(открито в 12 ч. 35 м.)
Председателят Христо Калфов: (звъни) Има нужния брой
народни представители. Отварям заседанието. Има думата гн министър-председателят.
Министър-председателят
Богдан Филов (От трибуната.
Посрещнат с бурни ръкопляскания, които продължават няколко минути):
Г-да народни представители!
Както имахте вече случай да

чуете и от изложението на министъра на външните работи,
събитията се развиха напоследък
по такъв начин, че войната между Япония и силите от Оста, от
една страна, и Североамериканските Съединени Щати, от друга, а същевременно и между
Япония и Англия, стана неизбежна. Това ново положение на нещата наложи и на българското
правителство да определи своето становище спрямо него. В
моята последна реч пред вас на
19 ноември т.г. аз заявих, че
България, след като се присъедини към Тристранния пакт, стои
днес здраво и непоколебимо на
страната на силите в Оста и на
техните съюзници (“Браво”!
Бурни и продължителни ръкопляскания), че тя ще остане докрай
вярна на задълженията, които е
поела спрямо тях, и че ще им
оказва винаги, в кръга на своите
възможности, най-искрено сътрудничество. (“Браво”! Бурни и
продължителни ръкопляскания.)
Настъпилите през последните няколко дни събития създадоха условия, при които нам се
налага да изпълним поетите
задължения. Тия задължения произхождат от Тристранния пакт,
към който България се присъедини с протокола, подписан във
Виена на 1 март т.г., и който вие,
г-да народни представители, одобрихте с акламации още на другия ден след неговото подписване. Според чл. 3 на този пакт,
държавите, които са го подписали, се задължават да си дават
съдействие една на друга с всички политически, стопански и
военни средства, в случай, че
една от тях бъде нападната от
една сила, която дотогава е участвала в Европейската война или
в японо-китайския конфликт.
Г-да народни представители!
На всички е известна голямата
реч, която водачът на Германия
Адолф Хитлер произнесе на 11
т.м. в Райхстага в Берлин. Известна е също така и речта на водача на фашистка Италия Бенито Мусолини, произнесена
На стр. 11
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Няма в света народ като нашия
Българинът може да върши славни дела, ако има добри управници
Христо В. ХРИСТОВРЕФЕРЕНТА

Преминал през вековете, в битки и робства е
оцелял народът ни. Освободил се от турското робство, за 66 години води
четири войни. Българските воини сътворяват чудеса от храброст по бойните полета и при най-тежки условия печелят битките. Жените и децата всеотдайно се трудят и изхранват армията. От тези
войни само една е оправдана, останалите са натрапени от продажни политици и са с жестоки последствия за страната.
Въпреки
всичко,
въпреки вътрешните борби, народът се труди и
страната се възражда.
След 9 септември 1944 г.
под ръководството на
БКП и с безкористната
помощ на СССР започва

бурно строителство и
възстановяване на разсипаната от войните държава. С ентусиазъм народът
се трудеше денонощно. То
бяха бригади, съботници
и всякакви обществени
инициативи. Така с този
народ за 45 години България от изостанала аграрна страна се нареди на 28о място по икономика в
световната класация. Бяха
построени над 3000 завода, модернизирано беше
селското стопанство, армията ни беше най-престижната на Балканите.
Високи бяха културните
постижения, имахме международна младежка асамблея. Ликвидирана бе безработицата. Образованието и здравеопазването
бяха безплатни. Стотици
почивни станции и санаториуми осигуряваха почивките и лечението на трудещите се. Бе създадено общество, в което хората
безвъзмездно се включваха в полезните за общото
благо мероприятия. Обикновените хора си построиха жилища и бяха сигурни в бъдещето си.
След 1989 г., поради
предателство и световни
сътресения, алчният капитализъм наложи новия
световен ред. Идеология

От стр. 10
същия ден в Рим. В тези речи се
установява, че през последните
няколко месеци Североамериканските Съединени Щати са
извършили редица нападателни
действия срещу силите на Оста,
вследствие на което Германия и
Италия решиха да скъсат отношенията си с тази държава и да
обявят положение на война
спрямо нея.
При тези условия българското правителство, в изпълнение
на задълженията си по чл. 3 от
Тристранния пакт, реши вчера,
на 12 т.м., също така да скъса
дипломатическите отношения
със Североамериканските Съединени Щати и да обяви положение на война с тази държава,
както и с нейната съюзница
Англия. (Всички народни представители стават прави, викат
многократно мощно “Ура” и
бурно и продължително ръкопляскат. Стават прави и пълномощните министри на Германия
г-н Бекерле и на Италия г-н граф
Маджистрати, заедно с всички
присъстващи в дипломатическата ложа. Народните представители се обръщат към тях и ги
акламират с бурни ръкопляскания. Овациите траят няколко
минути, през което време пълномощните министри поздравяват
с вдигната ръка).
Г-да народни представители!
По този начин България и този

няма, доминират алчността за печалби и силното
класово разслоение.
В България разни ренегати и нереализирали се
отрепки започнаха и
продължават да рушат и
да грабят създаденото от
народа български за 45
години. Както е казал
българският мъдрец, във
всяко стадо има и мърша.
От трибуната на Народното събрание и по медиите разни глашатаи хулят
и отричат направеното.
Изправят се срещу нашата освободителка Русия,
дори се готвят да воюват
срещу нея! Каква черна неблагодарност на дребни
душички!
В слугинската телевизия “Европа” редовно се
изявява античовекът Антон Тодоров. Този индивид, изтъкан от злоба,
рови из архивите, намира
кокошкарски пропуски от
онова време и злобно ги
пропагандира. По едно
време с издателя Недялко
Недялков коментираха биографиите на кандидати
от БСП за народни представители. Стигнаха до заключението, че БКП трябва да се извини за направеното през социалистическото време! Аз пък
питам например Недялков

път, както винаги, дава доказателства, че тя остава вярна на
дадената дума. В случая, обаче,
не се касае само за едно договорно задължение, но така също
и за една проява на оная солидарност, която трябва да бъде
поставена в основата на отношенията между държавите в
нова Европа. (Бурни и продължителни ръкопляскания).
Г-да народни представители!
Правителството смята, че то
изпълни своя дълг. То е убедено, че и вие ще одобрите взетото от него решение, проникнати
от съзнанието, че то отговаря
на интересите на страната и на
нуждите на днешния момент
(Ръкопляскания). По такъв начин и ние, наред с останалите
държави от Тристранния пакт,
ще можем да допринесем за
създаването на новия ред в Европа, на онази именно нова
Европа, която се гради днес с
толкова жертви, и която, убедени сме, ще се издигне на развалините на днешната война.
(“Браво”! Бурни и продължителни ръкопляскания. Бюрото на
Народното събрание, господа
министрите и всички народни
представители стават прави и
продължително акламират г-н
министър-председателя).
Проф. АЛЕКСАНДЪР
СТАНИШЕВ
Ректор на Алма матер
през 1938-1939 г.

ще се извини ли на Бургас
за дядо си, който е наложил новата власт в града и
е бил първи секретар на
БКП? Какво дебелоочие
от страна на внука!
А на “архиваря” Тодоров ще препоръчам да се
зарови по-дълбоко в архивите и да каже:
- Какви са фондовете и
задълженията на България
на 9 септември 1944 г., на
10 ноември 1989 г. и сега.
- Да извади документите по т.нар. възродителен процес и да обяви
какво пише в тях.
- Да каже колко пари
са дали “комунягите”, както се изразява той, за
възстановяването на София и другите градове,
пострадали от бомбардировките.
- Колко са изплатените репарации за участието ни във войната на страната на Хитлер и кой е
виновен за това участие.
- Да каже какви са
били цените и заплатите
през 50-те години на миналия век и какви са сега.
Народната мъдрост
казва: “Който не работи,
той не греши”. Вярно е,
имаше и обективни, и субективни грешки преди,
но направеното беше налице. И беше много. Всич-

(Подпредседател на Международната хирургическа академия в Женева, министър на
вътрешните работи и народното здраве през 1944 г.)
Из дневника на пълномощния министър на Третия райх
в България Адолф-Хайнц Бекерле
ПИСМО-ТЕЛЕГРАМА
София, 6 юли 1944, №1021
от 6.07., приета на 9.07.
Поверително
Както разбрах от страна на
тукашната швейцарска мисия и
както ми беше потвърдено и от
главния секретар на външното
министерство, тукашният швейцарски шарже д’афер, като
представител на протекторските сили, неотдавна обърнал вниманието на българското правителство, че в Самоков и Своге
са били избити пленени англий-

ко бе постигнато от славния български народ. Тези
клакьори нека излязат с биографиите си, та да видим
къде са учили и какво са
работили. Засадили ли са
поне едно дърво? Биографиите си трябва да обявят
и всички кандидати за народни представители и
други високи постове.
Настъпило е класово
разслоение - малцина милионери и милиони българи с нищожни доходи.
Пенсионери с мизерни
пенсии и говорителки от
Народното събрание с
прически за големи пари

ски и американски летци. Той
заявил, че напълно разбира, че
ожесточеното от терористичните въздушни нападения българско население може да прибегне до законна самоотбрана и
саморазправа с неприятелските
летци, но че е недопустимо,
когато в линчуването участва
армията и полицията, и когато,
както в Своге, се режат главите
на летците и се поставят за зрелище в началото на селото.
Главният секретар на външното министерство обещал
проверка по случая. Както разбрах в Министерството на войната, досега от населението или
от военните, респективно полицията, са избити 18 летци.
Бекерле
ТЕЛЕГРАМА
София, 15 юли 1944 г., №916
от 15.VII, приета на 15.VII
Държавна тайна
На 12 юли министърът Станишев ми съобщи поверително,
че се е сблъскал с трудности в
Министерския съвет по въпроса
за борбата с партизаните. Багрянов и повечето от министрите
заявили, че са съгласни с воденето на борбата с въоръжените
партизани и с тяхното ликвидиране, но не одобряват бруталното преследване и санкциите срещу близките на партизаните.
Особено недоволство изказали
от новия директор на полицията
[полковник Сава Куцаров], който бил много брутален. Той за-

и с чанти за по 700 лева.
Някои грешки на управляващите може да
бъдат простени. Но да
оставят родителите си,
които създадоха тази
държава, с никаква пенсия,
никога не може да бъде
простено. Ясно е, че
българският народ може
да върши чудеса, когато
властващите не му пречат
и не работят срещу него.
Наближават избори, нека
всички да излезем и да
гласуваме за бъдещето си!
Иначе никой няма да ни е
виновен, че “за криво колело прав път няма!”

явил, че по принцип се е разпоредил да се засили борбата срещу партизаните. Той, Станишев,
е напълно съгласен със своя директор. Дори и когато полицейските мерки засегнат някой невинен, то това не е толкова важно, отколкото сплашването, което обезпечават бруталните действия на полицията. Стълкновението в Министерския съвет, при
което на негова страна застанали военният министър и министърът на строежите полковник Василев, стигнало дотам, че
накрая Станишев заявил, че по
този въпрос той не признава
друг курс и ако трябва, ще си
подаде оставката. Тогава Багрянов отстъпил и одобрил неговите насоки за борба срещу партизаните. Нещо повече, през следващите дни Багрянов насрочил
съвещание с висшите командири
на въоръжените сили, на което
той, Багрянов, ще говори за
външнополитическите насоки на
политиката, а Станишев - за
вътрешнополитическите.
Това съвещание се проведе
на следващия ден. Един от участващите генерали ми каза, че
Багрянов, излагайки външната
политика на правителството,
заявил, че в нейната основа са
залегнали германско-българските отношения, от които България не може и няма да се отклони. На това трябва да се подчини всичко останало!
Бекерле
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Две Българии
Няма как да има обединение между управляващата олигархия и мизерстващия народ
Желязко ДЕЛЧЕВ

По време на прехода в нашата страна се оформиха две
коренно различни групи хора.
Едната група, от около 10% от
населението, натрупа значителни богатства чрез ограбване на
построеното по времето на социализма и чрез експлоатация на
трудовия народ. С високи пазарни цени, максимално присвояване на печалбата, заработена
от произвеждащите блага и несправедливо разпределение на
тези блага, наложено от управляващия политически и бизнес
елит. Забогателите през този
период обсебиха властта и приеха закони, защитаващи богатствата им. Имената на някои от
най-богатите се знаят, на други
- не. Човек се шашва, като слуша за дворци, замъци, апартаменти, фабрики и заводи, хеликоптерни площадки, яхтени пристанища за десетки милиони.
В потвърждение на това са
и данните, че в България има 32
000 души със заплати над нормалните, Корнелия Нинова
съобщи за 8 600 души със заплати от по 25 000 лв. на месец!
С най-високи заплати се слави
управляващият елит на тридесетте чуждестранни банки от 30
000 - до 100 000 лв. на месец, да
не говорим за високите заплати
на евродепутатите с допълнителните им възнаграждения на
месец. Да вземем и бонусите,
които раздават всички министер-

ства и национални агенции. А
колко са европейските средства
и българските държавни поръчки, пуснати тихомълком на свои
хора от Бойко Борисов и сие?
А после - кюлчиета и пачки, ами
да! Ето затова по празници хиляди българи си позволяват да
пътуват до Гърция, Турция,
Сърбия, Австрия или... Дубай.
Всичкото това показва, че в
най-бедната страна в Европа
живеят бая милионери. И се полагат всички грижи те да стават
все по-богати. От колко време
се говори да се отмени плоският данък от 10% или най-сетне
да се вдигне таванът на осигурителния доход - не би! Възстяновяването на прогресивно-подоходното облагане, което практикуват повечето страни, у нас
едва ли ще стане скоро.
А сега едни кандидати за
висшия пост пледират за облединяване и единство на българсикя народ по най-важните за
страната проблеми. Е, как да се
обединят ония лица с милионите с хората на труда, които
живеят с трохи под границата
на бедността. как да се обединят тръгналите за Гърция с другите, които ровят в кофите за
смет, за да не умрат от глад. Как
да са в единство всичик, които
ратуват за благото на трудовите хора и на страната с ония,
които срещу надутия си джоб и
в ламтеж за служби хулят социализма, Русия, враговете си и
всичко, което им пречи? Как да
се обединят мизерията с парите
и властта? Невъзможно!

Просперитетът и възходът на
всяко общество в голяма степен
зависят от това осигурява ли то
всекиму достатъчно за нормален
живот. Властващите досега работят точно в обратна посока.
Всеки живял в периода на социализма, знае добре, че България
постигна тогава относително
високо ниво на стандарта на
живот на всички хора. Всички се
осигуриха със собствени жилища, лекуваха се и учеха безплатно, бяха им осигурени раБотя и
почивки на достъпни цени за по
14-18 дни през лятото! А днес от
предишните 3 200 завода в страната ни са останали само 230!
Без коментар.
По време на мандатите си
Бойко Борисов не реши никакви социални проблеми, макар че
хората му изготвяха бюджети с
нисък праг на приходите и го
преизпълняваха с милиарди

лева. След това Бойко раздаваше тия суми в угода на своя
имидж без решения на парламента и с тях всъщност “печелеше”
избори. А България продължава да е най-бедната страна в
Европа с най-ниските заплати и
пенсии; с най-ниския стандарт
на живота. Данните недвусмислено говорят, че шест милиона
българи живеят в недоимък, а
два милиона от тях живеят в
крайна бедност, мизерия и глад.
Представете си само, ако 10%
от бедните хора излязат на мирен протест, та това са 200 000
души, какво би се случило. Но
уви! Нашите бедни чакат някой
друг да им реши проблемите. А
на изборите гласуват за партиите на капитала!
Всичко това принуди два милиона българи, предимно млади
и образовани хора, да оставят
род и родина, родители, братя и

Ангели и дяволи
Петра ТАШЕВА

Безкрайният ни преход скоро ще
навърши Христовата възраст, а ние все
сме в предизборни ситуации. В надежди
за добрини минаха вече три десетилетия, но ставаме ли по-добре? Не, у нас
става все по-зле. И по света вече сме
известни като най-бедните, най-нещастните и най-болните. Откъде тръгнахме
и докъде стигнахме с тая “демокрация”!
Днес отново се люлеем в люлката на
предизборни борби и обещания. Безчет
са партиите наши, безчет са и хората,
готови да ни поведат към “светли бъднини”. Как да се ориентираме, как да познаем кои са добрите, почтените? На
кого да се доверим? На кого да дадем
властта?
Много са въпросите пред избирателите. А кандидатите за власт се надпреварват да ни се представят с “най-добрите” си качества. Как действат някои
от тях? Тяхната цел преди всичко е да
очернят съперниците си, да ги “разголят”, да ни покажат “истината” за тях.
Много усилия и труд хвърлят и се стараят колкото може повече чернилки да
използват, та да ни отвратят от конкурентите си. Ама не става така! Като
черниш другия, ти ставаш ли по-бял?

Ставаш ли ангел, като правиш другия
дявол? Не, с това само отблъскваш, отвращаваш хората от себе си. Народът
ни има поговорка и тя гласи, че волът
рие калта, но тя пада върху неговия гръб.
Малко книги са прочели, малко са учили
тези, които водят предизборната си кампания така, че се стараят да чернят конкурентите си. Такива кандидати не играят честно, не вървят по правилата. Те са
обречени на неуспех и на провал!
Всеки човек трябва да се научи на
умението да види първо себе си. Да

познава себе си. Да знае собствените си
качества и недостатъци. Не е лесно да
можеш да прецениш собствените си
възможности. Трудно е и да знаеш докъде си стигнал. Велико е да си знаеш истинската цена. Ето тук е майсторството, това е “висшият пилотаж”. Ама за
някои хора това е направо невъзможно.
Заслепените от жаждата за власт и богатство никога не познават себе си, защото тях ги води дяволът! Не всеки
може да види себе си, да се огледа в
правилното огледало. Искат се очи и ум.

сестри и невръстните си деца
дори и да тръгнат по широкия
свят, за да търсят къшей хляб. за
срамота, дори предложението на
левицата депутатските заплати
да се замразят до края на годината, не мина. Не разбирам как
и защо нашите бедни с трохите
продължават своя летаргичен
сън и гласуват за своите грабители и експлоататори!
Къде е изходът? Изходът е в
преодоляването на котерийни
борб в БСП, БЗНС и БСДП, в
организирането на единен трудов фронт с участието на всички партии, защитници на бедния
трудов народ. Ето това се нарича обединение и само то е
възможно в интерес на хората.
Ако това не стане, нищо добро
не чака не само тези партии, но
и целия български народ, цяла
България. Ще си останат двете
Българии.

Иска се разум и трезвост. А това са
качества и възможности, които най-често са ген, наследство, образование,
възпитание и... дарба божия. Тези благини не всекиму са подадени. Надарените
с тях са избрани. Те са водачите, на
които трябва да се доверим, за които
трябва да гласуваме, на които можем
спокойно да поверим кормилото на
държавата.
Нашите страдания са главно от това,
че не всеки се познава, не всеки си знае
мястото. И за това народът ни има приказка - “Всяка жаба да си знае гьола!”
Най-често всички сме готови за всичко
и главно всеки е готов за власт. Всекиму
се иска да управлява, но не и да работи.
На такива хора не бива да се доверяваме. От такива хора да бягаме през глава.
Сега ние, вечните потърпевши и вечните избиратели, сме изправени отново
пред трудностите да си определим водачите. И от нас се иска трезвост, ум, решителност, за да се ориентираме правилно. Нужно е да преценим на кого да се
спрем, на кого да се доверим, за кого да
гласуваме, за да не гладуваме и студуваме, за да имаме не само хляб, но и права,
работа и свобода. За да се осъществи
най-после жадуваната и мечтаната промяна. Да гласуваме за най-добрите, за найподходящите. За тези, които обичат
България, работят преди всичко за нея и
за нас, българите. Да помним, че народните мъдреци са казвали в такива ситуации “Не ги слушай какво приказват, а ги
гледай какво правят!” И да не забравяме,
че “По делата им ще ги познаем!”
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„Шахнаме” поставят
за първи път у нас
Спектакълът, режисиран от Елена Панайотова,
разказва за изчезващия свят на човечността

НАКРАТКО

„Пиано на луната” може
да се види в „Ателие 313”

СНИМКА ТЕАТЪР “АТЕЛИЕ 313”

Театър “Ателие 313” представя
“Пиано на луната” по мотиви от
Валери Петров на 10 октомври в
20 ч. Спектакълът, който може да се
види в София, кв. “Красна поляна”,
ул. “В. Д. Стоянов”, до бл. 7, бе
удостоен с “Икар 2021” за постижение в куклоното изкуство за Петър
Пашов за режисура и получи номинация за най-добър куклен спектакъл.
Сценарий и режисура - Петър Пашов,
сценография - Димитър Димитров,
участват Даниел Кукушев, Даниел Добрев, Елин Стоянова, Павел Громков,
Йордан Тинков, Венцеслав Димитров.
Спектакълът е финансиран от Министерството на културата и програма “Култура” на Столичната община. Сезон 2021/2022 на театър “Ателие 313” се реализира с подкрепата
на Едногодишната програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата на НФ “Култура”.
СНИМКИ ИВАН ДОНЧЕВ

“Шахнаме: Сказание за Зал” по
поемата на един от най-именитите и
велики персийски поети - Фердоуси,
ще има премиерни представления на
7 и 8 октомври от 19 ч. на сцената на
театър “Азарян”.
Спектакълът, в който са комбинирани драма, танц и музика на живо, е
вдъхновен от епоса Шах-наме или
“Книга за царете” (1010 г.) от Абу ал
Касим Фердоуси и е в списъка на
ЮНЕСКО за “Шедьоври в устното и
нематериално наследство на човечеството”. Текстът, писан във време на
арабска инвазия, в продължение на 35
години, разказва историята на древна
Персия и изиграва изключителна роля
за запазването на персийския език,
религия и фолклор.
Творбата повдига въпроси, актуални и днес: за любовта, човечността,
истината, както и за достойнството,

властта и отговорността да управляваш. На сцената оживява една от найемблематичните любовни истории от
епоса, в която принц Зал, отхвърлен
от баща си, отгледан от митичната
птица, по-късно реабилитиран, се
влюбва в индийска принцеса и е принуден да се бори за любовта си, като
преодолява политически препятствия.
“Историите в “Шахнаме”, според
Фердоуси, са средство за нас да откриваме общочовешките ценности и
посланията в тях са само семена за
общуване, които имат нужда да бъдат
култивирани.”
В представлението участват различни поколения артисти - Добрин Досев,
Велислав Павлов, Жана Рашева, Севар
Иванов, Васил Ряхов, Ралица Стоянова, Росен Михайлов, както и алумни и
студенти от НБУ. Преводът е на Йордан Милев, режисьор и сценична вер-

сия - Елена Панайотова, сценограф Юлиян Табаков, композитор - Николай Иванов (група “ОМ”), хореограф Росен Михайлов, музикант на живо Марина Великова.
Спектакълът отбеляза две големи
годишнини, свързани с иранската култура, които се празнуват през 2020 г.
- 1010 години от създаването на персийския епос “Шахнаме” и 1000 от
смъртта на неговия автор.
“Шахнаме: Сказание за Зал” е реализирана с помощта на Министерството на културата, Столичната община, Индологическата фондация “ИзтокЗапад”, Фонда за стратегическо развитие към НБУ и фондация “Етюд”.
Постановката получи номинация за
режисьорката Елена Панайотова за
наградата на Столичната община
“Ярки постижения в областта на културата” за 2021 г.

Яна Любенова подреди своите филигранни
пейзажи в галерия „Възраждане”
Галерия “Възраждане”
в Пловдив показва изложбата живопис “На шир и
длъж” на Яна Любенова.
Картините може да се

“Прозорче към
българщината”

“Бащино огнище”

“Бялата лястовица”

разгледат на живо в салона на галерията, също така
на сайта и на фейсбук
страницата й до 11 октомври.

“Новата изложба на
Яна Любенова предлага на
зрителя една деликатна и
чувствителна живописна
материя. Вече не се среща
често този филигранен и
поетичен живописен ракурс.
Авторски пейзажи с
привкус към изящно детайлиране, като един единствен субект е представен
сякаш в средата на света.
Сюжетно обективиране на
образи и предмети, на
пръв поглед не особено
забележими, които авторката легитимира нежно, с
рядък финес, върху платното.
Поезията е загубила
тук думите, за да се обоснове с рисунка и цвят”,
посочва галеристката Краси Алексиева.

Гласуваме за „Будител на
годината” до 30 октомври
Започна гласуването
за “Будител на годината
2021” в националната
кампания, организирана
от БНР. До 12 ч. на
30 октомври всеки може
да подкрепи един от десетте финалисти: Максим и Стефан Иванови;
#За доброто. Легълца за
оздравяване; Стефан
Пеев; Знам.бе; Теодосий
Теодосиев - Тео; Лео
Кадели; “Ангели за България”; Кристиан Ваклинов; Саша Безуханова;
Натали Петрова. Повече за финалистите и техните кампании може да
се научи на платформата на националната кампания. Кой е “Будител на
годината 2021” ще стане известно на
тържествена церемония на празничния 1 ноември.

Отиде си
Джони Пенков

Легендата Джони Пенков почина
на 87 години, съобщи БГНЕС. Инженер по образование и артист по душа,
Джони Пенков остава едно от найзапомнящите се лица в историята на
нашето кино. Георги Пенков е роден
на 27 ноември 1933 г. в София. Син
е на художника Иван Пенков и брат
на Боян Пенков. През 1966 г. завършва
радиотехника във ВМЕИ “Ленин”.
През 1972 г. специализира във Франция електроакустика. Започва да работи като звукооператор. Изявява се
като актьор. Бил е научен сътрудник
в НИИ “За кинематография и радио”. От 1960 г. озвучава документални филми. Работил е в НИПИ
“Култура”. Има научни и приложни
приноси в звукотехниката. Член е на
СБФД.

14

ЧЕТВЪРТЪК
7 ОКТОМВРИ

СПРАВОЧНИК

2021

ДНЕС

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

ДЪЖДОВНО

ДЪЖДОВНО

ДЪЖДОВНО

ДЪЖДОВНО

ДЪЖДОВНО

ДЪЖДОВНО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

18

o

С

17

o

С

16

o

С

ВИДИН
16 c

ПЛОВДИВ
17 c

СОФИЯ
12 c

РУСЕ
18 c

САНДАНСКИ
17 c

ВАРНА
16 c

ПЛЕВЕН
18 c

БУРГАС
17 c

17

o

С

17

o

С

18

o

С

Днес ще духа до умерен югоизточен вятър. Преди обяд над Западна България ще е облачно. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи,
на места с гръмотевици, има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията на места в северозападните райони. Над
източната половина от страната ще има временни увеличения на
облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.
Максималните температури ще са между 16 и 18 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 /8 ÂÔËÁÓ‰/
14.30 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 7 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
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 À˛·ËÏˆËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
Ú‚ ¯ÓÛ
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /5
ÒÂÁÓÌ, 10, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ
ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /13,
ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ 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, 7 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.15 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
02.10 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
03.10 ì◊Â‚ÂÌ Í‡ÚÓÌî (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 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
09.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (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 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡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 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡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 ìƒÓÍÚÓ ◊Û‰Óî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.2
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.22
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15 ÂÔ.43
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.14
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.58
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.7
00.00 ì◊˙Íî - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.3
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.8
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14

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

ОВЕН

ВЕЗНИ

Макар есента да е спокойна и тиха, може да ви
владеят променливи настроения, без дори да има
конкретна причина.

Отделете малко време,
за да останете насаме
със себе си. Може да
достигнете до сериозно
прозрение.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Може да се открие
възможност да се изявите по някакъв начин или
да омаете някого с чара
си.

Скъсайте със старото,
което отдавна не ви носи
това, от което се нуждаете. Бъдете добри и
спокойни.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Повечето от вас ще изберат домашния уют и
собствената си компания. Помързелувайте спокойно.

Едва ли ще имате желание да вършите нещо,
само защото така трябва или за да угодите
някому.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Общуването с любимия
човек ще бъде доста чувствено. Не критикувайте по никакъв начин хората около вас

Типичният за вас оптимизъм може да ви помогне да се издигнете над
проблемите на ежедневието. Дерзайте.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

По-добре не правете
прибързани заключения,
защото има риск сами да
се вкарате в някой странен филм.

Ще се почувствате добре, ако направите нещо
за себе си. Може да си
подарите
отпускаща
вана.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Днешният ден е доста
подходящ да се сбогувате
с нещо старо, а не да
предприемате нови начинания.

Може да се окажете
пред предизвикателството да поддържате баланса във важни взаимоотношения.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

ЕС внася повече от половината от потребяваната
електроенергия на цена от 700 млн. евро на ден.

”‚‡Ê‡ÂÏË ÒÎÛÊËÚÂÎË! ÃÓÎˇ ÚÂÁË,
ÍÓËÚÓ ÔËÒÚË„‡Ú Ï‡ÎÍÓ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ
Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ‰‡ ÒÂ ‰‚ËÊ‡Ú ‚‰ˇÒÌÓ
ÔÓ ÍÓË‰Ó‡, Á‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ Ò·Î˙ÒÍ‚‡Ú
Ò ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÒË Ú˙„‚‡Ú Ï‡ÎÍÓ
ÔÓ-‡ÌÓ!...

Средният въглероден отпечатък на един европеец
е близо 7 тона въглероден диоксид (CO2) годишно.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Честват интерактивно
тридесет години „Театър”
Всеки обект на експозицията е съпътстван от информационна
табела или QR код, представящи спектаклите и събитията
Интерактивна документална изложба разказва историята
на театралното изкуство в НБУ
и чества един от първите департаменти на вуза - “Театър”.
Експозицията Artcycle проследява и представя дългогодишната театрална дейност на
учебното заведение - реализирани спектакли, участия в международни фестивали, награди
и други постижения. За създаването на всеки експонат са
използвани декори, костюми,
реквизит, визуални и информационни материали, както и документи от различни представления, събития и инициативи от
репертоара на Университетски
театър НБУ.
Материалите и съдържанието преминават през цикъла
Recycle - Upcycle - Atcycle. Експонатите са изложени в галерия
УниАрт на НБУ и в двора на

кампуса. Музикална кутия
пресъздава музиката от стотиците представления, изиграни в
Университетски театър. Холограмен костюм, създаден от Венелин Шурелов за юбилея на
проф. Цветана Манева, представя изображения от ревю на театрални костюми. “Типичен чеховски интериор” и “Сухото
дърво от вишнев цвят” - декор
от спектакъла “Вишневи сестри”, са само част от творбите
на екипа на театъра, които разказват историята му 30 години
по-късно. В двора на университета са разположени огледала от
“Домът на Бернарда Алба”.
Всеки обект на изложбата е
съпътстван от информационна
табела или QR код, представящи
спектаклите и събитията, от които са използвани материали.
Част от експонатите имат предимно информативен характер,

¿Õ¿—“¿—»ﬂ »Õ√»À»«Œ¬¿,
‡ÍÚËÒ‡
ƒ≈Œ (ƒ≈ﬂÕ —À¿¬◊≈¬),
ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ‚Ó‰Â˘
»¬¿Õ –¿ƒŒ≈¬, ‡ÍÚ¸Ó
–»—“»Õ¿ ﬂÕ≈¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
œÓÙ. —»Ã≈ŒÕ ¬≈Õ Œ¬,
‰Ê‡Á ÏÛÁËÍ‡ÌÚ, ÍÓÏÔÓÁËÚÓ
“≈ƒ» (—“≈‘¿Õ) ÃŒ— Œ¬,
ÂÊËÒ¸Ó
’–»—“Œ ƒ»Ã»“–Œ¬,
Ò˙Á‰‡ÚÂÎ Ë ÔÓ‰ÛˆÂÌÚ
Ì‡ ‡ÌÒ‡Ï·˙Î ì¡˙Î„‡Âî

Илиана Илиева
кани на
изложбата
Disconnect

Част от експонатите имат предимно информативен
характер, други въздействат на сетивата, а трети
приканват зрителя към акция и отварят нови хоризонти
за бъдещи артистични проекти
други въздействат на сетивата, а
трети приканват зрителя към
акция и отварят нови хоризонти
за бъдещи артистични проекти.
Със своите 18 обекта експозицията осветява различни мо-

менти от 30-годишната история
на театралното изкуство в НБУ.
Интерактивната изложба ще
бъде на разположение до
31 октомври в галерия УниАрт
и в кампуса на НБУ.

Класическите техники на
живописта са поднесени в съвременен контекст от младата художничка Илиана Илиева, чието
послание е да се изключим, за да
можем да се свържем отново
помежду си по начина, по който
общувахме преди пандемията.
Талантливата авторка ще
покаже творбите си по темата в
изложбата Disconnect, чието

Постери разказват историята на Агент 007
Оригиналните постери на всички
25 филма от поредицата за Агент 007 са
събрани в специална изложба. Експозиция-

Експозицията може да се види
до 12 октомври

та, посветена на 60-годишната история на
най-популярната шпионска поредица в света, може да се разгледа до 12 октомври в
столичния Paradise Center. “Наследството на
Бонд”, освен плакати, представя и интересни факти за шестимата актьори, превъплъщавали се в емблематичния британски агент.
Визуалната разходка пренася зрителите
в далечната 1962 г., когато Шон Конъри
влиза в ролята на Джеймс Бонд и се превръща в еталон за екранната версия на образа.
След него в шпионина се превъплъщава
професионалният модел и лице от телевизионни реклами Джордж Лейзънби, който е
най-младият актьор в този образ. 1973-а е

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

годината, която бележи началото на найсилната ера във филмите за Джеймс Бонд на Роджър Мур, който изиграва емблематичния герой цели 7 пъти. След него смокинга на легендарния британски таен агент
облича Тимъти Далтън (2 пъти). Шестият
Джеймс Бонд - Пиърс Броснан, заема централно място в британската киноистория с
общо четирите си филма от поредицата.
Своеобразната разходка в 60-годишната
история на поредицата довежда и до Даниел
Крейг, който е първият русокос Агент 007
и, според критиката, един от най-добрите
актьори, играли легендарния шпионин от
ерата на Шон Конъри насам.
»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

¿‰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¿

Творбите на Илиана
Илиева провокират
и отправят послания
официално откриване ще е днес,
7 октомври, от 19 ч., в столичната галерия “Виваком Арт хол
Оборище 5”.
Артистичният стил на Илиана Илиева е подчертано модерен, ярък и освободен.

Таланти се събират
на творчески лагер
Композитори, текстописци, музикални продуценти от Швеция, Норвегия,
Южна Корея и Румъния се събират отново заедно с някои от най-големите
български таланти за второто издание на
първия по рода си международен творчески лагер за писане на песни у нас.
Родните ни артисти ще творят рамо до
рамо с чуждестранни хитмейкъри, работили със звезди като Арета Франклин,
Уитни Хюстън и др., по време на Sofia
Songwriting Camp 2021, организиран от
“Вирджиния рекърдс”. Творческият лагер има амбициозен план да превърне
България в световна музикална резиденция, като организира уникални по рода
си събития, на които национални и международни автори на песни работят в
екип, обменят идеи, опит и умения.
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Дудова е на полуфинал в Осло
Биляна Дудова (59) достигна полуфинал на световното по борба в Осло. Четирикратната европейска шампионка стартира със светкавична победа, като само за 43
секунди надигра Инета Дантаите (Литва) с технически
туш 10:0. На четвъртфиналите тя срази също с технически туш (10:0) Сара Линдберг (Швеция). За място на
финала снощи Дудова срещна
шампионката на Азия - индийката Сарита Сарита.
Бронзовата олимпийска
медалистка Евелина Николова (57) започна с успех сре-

щу Юлия Писаренка (Беларус), но след това загуби с
туш в четвъртфинал от Сае
Нанджо (Япония), световна
шампионка за девойки и победителка на Световната
купа през 2020 г. Снощи
японката се бори на полуфинал срещу Хелен Марулис
(САЩ), олимпийска шампионка от Рио 2016 и бронзова
медалистка от Токио 2020, и
може да изтегли Евелина в
репешаж за бронза.
От надпреварата отпадна
София Георгиева след загуба
на старта от Анастасия Зимянкова (Беларус) с 5:8.

Мими Христова (65) поведе с 8:4 т. на полуфинала
срещу Ирина Рунгачи (Молдова), но получи контузия и

загуби с туш схватката при
последната атака на съперничката й. Европейската шампионка за 2020 г. е с изваде-

но рамо и това й попречи да
се бори за бронзовия медал.
Днес участие започват
“класиците”.

БФС дава Бербатов на УЕФА
От екипа на Митко се надяват на честен конгрес
БФС дава Димитър Бербатов на
УЕФА заради обиди и клевети по адрес на бившия шеф на германския
футбол Райнхард Гриндел. Немецът
бе делегат на последния конгрес на
БФС през 2016 г., а Митко го определи като пияница. Така Боби Михайлов отвръща на най-сериозния си опонент, който вече подаде няколко сигнала до европейската асоциация срещу настоящото ръководство.
“Ще сезираме Етичната комисия
към УЕФА за изказване на Бербатов.
Твърденията му, че е уличен в корупция и е бил пиян, са абсолютни лъжи.
Гриндел си подаде оставката за това,

че е получил като подарък скъп часовник от свой колега от Изпълкома
на УЕФА. Той не е уличен в корупция, няма образувано дело срещу
него, няма повдигнато обвинение,
няма водено разследване. Уважаван
в средите на футбола човек след
хвърлени такива обвинения срещу
него, които нямат нищо общо с действителността, подава оставка, тъй
като в Германия думите “морал” и
“честност” имат различно значение
от това в България. Провокации винаги е имало на всички конгреси и
сега няма да е изненада за никого.
Обаче няма как да се сложи за управ-

ляващ човек, който е завършил токущо и няма един ден трудов стаж”,
каза пред бТВ вицепрезидентът на
БФС Атанас Фурнаджиев.
Извънредният конгрес, свикан след
подписка на Бербатов, е във вторник
в Зала 1 на НДК.
От екипа на Митко признаха, че
се надяват на честен конгрес. Петър
Величков, който е сред най-дейните
фигури на Бербатов, оповести, че
единствената промяна в сравнение с
предишните избори е, че този път ще
има интегрална бюлетина с имената
на всички кандидати. Това бе решено
на последното заседание на Изпълко-

Фалстарт на Хебър в Шампионската лига
Волейболистите
на
Хебър (Пазарджик) загубиха като гости от испанския
първенец Гуагуас (Лас Палмас) с 0:3 гейма (21:25,
22:25, 21:25) при дебюта си
в квалификациите в Шампи-

онската лига. Българите ще
разчитат на реванша след
седмица в зала “Васил Левски” да спечелят с 3:0 или
3:1, и после да вземат и
“Златен гейм”, ако искат да
продължат в турнира.

Старши треньорът на пазарджишкия тим Камило
Плачи остана в България
заради здравословен проблем. Отборът бе под ръководството на помощник-треньорите Мартин Естебан

ГЛЕДАЙТЕ

Бланко Коста и Данаил
Милушев.
Кубинецът Йосвани Ернандес бе най-резултатен в
мача с 20 т., Борха Руис добави 12 т. За Хебър Брадли
Гънтър записа 18 т.

Владо Николов напусна
федерацията по волейбол
Волейболната легенда Владимир Николов подаде оставка като координатор на всички национални отбори.
Като мотив бившият капитан на България изтъкна липсата на време за семейството и за ангажиментите, с които
се издържа. Николов работеше във федерацията на доброволни начала.
“Няма конфликти, драми, сръдни. Оттеглянето ми е
само заради липсата на време за семейството и други
приоритетни неща. Когато се захвана с нещо, го правя
със сърце, без пестене на време и сили. Това е моят
начин на работа”, заяви Николов.
“Неговият принос към развитието на националните отбори е огромен. Николов не спря да работи всеотдайно
през цялото време. И благодарение на това имахме такива
успехи при подрастващите отбори. Той е голям професионалист, който не поиска нито една стотинка за ангажимента си. Вратата на федерацията за Владо винаги ще бъде
отворена. Ако някой ден реши да се върне, това ще се
случи веднага. Той е отдаден на волейбола човек. Сигурен
съм, че Николов няма да спре да е полезен на нашия спорт”,
каза шефът на федерацията Любо Ганев.

ма, на който Величков е член.
“Нито е ясно колко бюлетини са
напечатани, колко ще бъдат използвани, как ще бъдат броени. Ако ще се
броят резултатите като на миналия
конгрес - взимат се урните, прибират се някъде, изкарват се някакви
резултати - това ще постави сериозни съмнения. Колегите ми от
Изпълкома смятат, че предният конгрес е бил проведен съвсем нормално и възнамеряват отново да бъде
проведен така. С това изключение,
разбира се, което е стъпка в правилната посока, а именно интегралната
бюлетина”, каза Величков.
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Шефът на УЕФА Александър
Чеферин (вдясно) се поздравява
с директора на Евро 2024
Филип Лам при представянето
на логото на шампионата със
зрелищно светлинно шоу на
Олимпийския стадион в Берлин

ФУТБОЛ
ПО БНТ 3
Лига на нациите
21.45 Белгия - Франция
ПО ДИЕМА СПОРТ
Квалификации за
Катар 2022, зона Азия
13.10 Китай - Виетнам
21.00 Саудитска Арабия - Япония
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
19.00 Ирак - Ливан
21.00 Австралия - Оман
ПО МАКС СПОРТ 3
14.00 Корея - Сирия
19.45 ОАЕ - Иран
ПО БНТ 3
БОРБА
19.00 СП в Осло
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
16.20 Гран Пиемонте
КОЛОЕЗДЕНЕ НА ПИСТА
19.00 ЕП в Гренхен
ПО МАКС СПОРТ 1
ВОЛЕЙБОЛ
Шампионска лига
19.00 Прометей - Камник
ТЕНИС
21.00 и 1.00 “Мастърс”
в Индиън Уелс
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