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ВМРО-ДПМНЕ
с мераци за
македонско
малцинство у нас

Проф. Васил
Проданов: Парадокс е
младите да гласуват
за десни партии

Известен дует на
сцената и в живота
прославя България

Стр. 11

Стр. 5

ЛЕВИЯТ
ВЕСТНИК

Стр. 7

За дебютите
и предаността
на публиката
Стр. 10

2021 ГОДИНА/31

8 ОКТОМВРИ

НЯКОЛКО ÄÓÌÈ

Цените на
жилищата са
скочили с 40%

Ñëàìåíè
õîðà

50 ст.

БРОЙ 193 (8788)

АКЦЕНТ

ПЕТЪК

И Николай Младенов с офшорка
Гербаджията “забравил” да декларира фирма при встъпването си
в длъжност в ООН. Международното разследване “Пандора” обаче
разкри регистрирана в Сейшелите компания.

Стр. 4

Стр. 3

Горивата поскъпват
поне до Нова година

Валентин ГЕОРГИЕВ

Заради Зелената сделка акцизите им ще скочат
драстично от 2023 г., прогнозират от бранша

О

ще с първите си публични изяви
двамата претенденти за “Дондуков”
2, смятани за основна конкуренция
на Румен Радев, предизвикаха разочарование и пиперливи оценки дори
сред своите. Достатъчно е човек да
се “поразходи” из форумите и социалните мрежи, за да усети какви
са преобладаващите реакции. Не
прави чест на уж утвърден юрист,
шеф на върховен съд, обожаван
като икона от някои среди на градските десни, да призовава открито
за нарушаване на Конституцията.
А точно така постъпи Лозан Панов, нападайки Румен Радев за назначаването на Иван Гешев за главен прокурор. “Какво бих направил аз? Аз не бих подписал указа...
Да, вероятно това би довело до нарушаване на Конституцията, дори
до импийчмънт. Но в този случай
президентът избра себе си пред
това да запази народа си”, рече
Панов.
Ставаме свидетели на невиждан
абсурд. “Съдия номер едно” съди
президента, че е изпълнил конституционното си задължение и не е
нарушил Конституцията с неправомерен отказ да подпише указа за
главния прокурор? И този човек
се е запътил да става държавен
глава! С подобна теза Панов създава впечатление на дълбоко комплексиран и неуравновесен човек,
на когото едва ли не всички трябва
да са благодарни за личните му
дългогодишни битки в правосъдните среди. А дали наистина би
постъпил така, както казва, също е
относително - на чужд гръб и сто
тояги са малко.

Горивата ще продължат
да поскъпват поне до края
на годината заради по-високите цени на петрола и
природния газ на международните пазари. Това
очаква председателят на
Българската петролна и

газова асоциация Живодар
Терзиев.
Бензинът и дизелът
поскъпнаха с над 30% от
началото на годината. В
момента средната цена на
масовия бензин A95 е 2,31
лв. за литър, а дизелът е

2,32 лв. Най-голямо е увеличението при пропан-бутана - с 50%. В момента
той се продава на около
1,22 лв.
От бранша прогнозират, че от 2023 г. цените
на горивата у нас могат да

се вдигнат рязко с над лев
за литър заради Зелената
сделка и предвижданите
по-високи акцизи. Затова
от асоциацията настояват
държавата да предприеме
мерки.
Стр. 4
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EUR:
1.95583

GBP:
2.30035
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USD:
1.6916
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1.82583
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СНИМКА БГНЕС

Улица бе наречена “Васил Левски” в община Болгаре, близо до град Бергамо
в Италия. Инициативата е по идея на генералния консул на България в Милано Таня Димитрова
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ИВО ХРИСТОВ:

Без въглищни централи обричаме
българите на бедност и фалити
Летящите цени на енергията шокираха бизнеса и са на път да превърнат
хората в енергийни роби, смята евродепутатът Петър Витанов
Според Христов настоящата
криза в цените на електроенергията е резултат от идеологическия подход в икономиката.
“Той закрива ядрената енергетика като опасна, зачерква
въглищата като замърсители, не
харесва газа, защото ни прави
зависими, но не предлага устойчива алтернатива. Зелената
сделка търси да компенсира
дългите години нехайство към
природата с нереалистични
срокове за трансформация на
обществата и икономиките”,
обобщи евродепутатът.
Христов подкрепя идеята за
европейски набор от инстру-

Няма как да изпълним искането на Европейската комисия
да затворим своите въглищни
централи, без да обречем хората на бедност, а бизнеса - на
фалити, заяви евродепутатът от
“БСП за България” Иво Христов. “България затвори четири
ядрени реактора под натиска на
Брюксел. Това бе условието за
присъединяването ни към Европейския съюз. Днес Европейската комисия иска от нас да
затворим своите въглищни централи. Да го направим в условията на ценова криза на енергийния пазар, която едва започва”, заяви той в изказване в ЕП.

менти за овладяване на ръста
на цените, без да се нарушават
правилата на единния пазар.
“Като убеден привърженик на
зеления преход ще кажа, че той
ще се случи само ако е реалистичен, гъвкав и социален. Иначе рискува да се окаже врата
към безпътицата и допинг за
враговете на демокрацията”,
добави той.
Ръководителят на групата на
левите ни евродепутати Петър
Витанов също изрази опасения
от галопиращите цени на тока
и газа и липсата на реакция от
европейските институции. “Летящите цени на енергията шо-

кираха бизнеса и накараха много семейства да се запитат дали
ще могат да платят сметките си
тази зима. Това е на път да ги
превърне в енергийни роби, а
ЕС не може да гарантира една
от най-основните и важни обществени услуги на достъпна
цена. Това се отнася най-силно
за моята държава България,
където и в момента хората изпитват затруднения да си платят сметките, а енергийната
бедност е пет пъти по-висока
от средната за Европа”, каза
Витанов и призова за институционална намеса.
“Очевидно е, че пазарът

сам по себе си не е в състояние да се регулира. В рамките
на прехода от изкопаеми горива към възобновяема енергия
подобни сътресения са очаквани. За да бъде обаче успешен енергийният преход, трябва обща енергийна политика на
Съюза, която да гарантира
равни условия при сключване
на договори с трети страни. Но
най-вече ЕС трябва да промени отношението си към ядрената енергетика и да я разглежда като зелена базова мощност,
която да допринася за енергийната независимост”, категоричен бе Витанов.

Трима чужденци
в ареста с подозрение
за шпионаж в „Арсенал”
Двама литовци и руснак са арестувани по подозрение за промишлен
шпионаж във военния завод “Арсенал”. Според
МВР е възможно те да са
изнасяли “чувствителна
информация” за работата
на завода в Казанлък.
Задържани са 24-годишен литовец, негова
съгражданка на 59 години
и 60-годишен руснак. Те
обаче са семейство - родители и синът им. Дейността им е била свързана
с иновативни технологии,
обезпечаващи продукцията на дружеството. Тримата били в неплатен отпуск до 17 септември и
след това не се върнали.
Специализираната
операция е проведена

след подаден на 3 октомври сигнал за установена
липса на конкретни изделия от “Арсенал” и документи, относими към тях.
Оценено е, че информацията е изключително чувствителна за фирмата и
представляваща интерес
за български или чужди
конкурентни фирми.
В операцията по издирване на тримата се
включило и местното поделение на ДАНС. Установено било, че те са влезли у нас с коли на 2 октомври, ходили до Казанлък и после напуснали
града. Три дни по-късно
били засечени на граничния пункт “Кулата”. Чужденците са арестувани за
24 часа.

ТЪЖНА ВЕСТ
На 7 октомври 2021 г. ни напусна

КИРИЛ МОМЧИЛОВ
1939 г. - 2021 г.
Роден в с. Горно ябълково, Бургаска област.
Отдаде живота си на професията, на обичта
и грижата за семейството и хората.
Поклонението ще е на 10 октомври (неделя)
от 13 ч. на Централните софийски гробища
Поклон пред паметта му!
От семейството

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

По предварителните прогнози на ЦИК в чужбина ще бъдат разкрити между
750 и 800 секции за предстоящите избори. най-много заявления за гласуване
зад граница отново има от Турция - 4273 от общо 11 177

ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА:

До месеци Евроагенцията за убежището
ще помага на България за мигрантите
Европейската агенция за убежището, която в следващите месеци ще
започне да работи, ще е в помощ на
всички държави членки на първа
линия по границата на ЕС, които
като България поемат тежестта на
миграцията. Това заяви евродепутатът от “БСП за България” Елена
Йончева след дебата по темата в ЕП.
Българката е автор на доклада за
новата агенция, който ЕП ще гласува през ноември. Това ще доведе до
задействане на нов еврорегламент,
който е първата стъпка към гарантирането, че държави като България
няма да поемат неограничен брой

мигранти заради географското си
положение.
Съгласие за създаването на новата агенция бе постигнато в края
на юни между ЕП, ЕК и Съвета на
ЕС - повече от 5 години след началото на преговорите за правомощията й.
“България, Гърция, Малта, Испания не могат сами да поемат цялата отговорност за мигрантите по
границите на ЕС. Недопустимо е
малка група държави членки да бъде
наказвана заради географското си
положение”, изтъкна Йончева. Освен техническата и организационна

подкрепа, агенцията ще намали мигрантската зависимост на България
от Турция, ако Анкара реши да пусне мигрантските потоци, смята евродепутатката.
Новата структура се изгражда на
базата на съществуващата европейска служба за убежището в Малта.
Тя ще е с много по-голям капацитет,
за да подпомага националните власти, ще разполага с резерв от 500
експерти в готовност при по-големи
потоци от мигранти и с бърза система за идентификация, която ще ускори връщането на лица, представляващи заплаха за сигурността на ЕС.
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Евродепутатът Иво Христов
за телевизионна изява на Панов
От досиетата “Пандора”
изскочи и недекларирана офшорка на бившия военен и
външен министър на ГЕРБ,
който е и кумец на Бойко Борисов - Николай Младенов. На
9 август 2013 г., няколко месеца след като напуска
българската политика и седмица след като става специален
пратеник на ООН в Ирак,
Младенов е регистрирал на
Сейшелите фирма Afron
Enterprises Ltd. чрез швейцарския
посредник
SFM
Corporate Services S.A. Това
разкри bird.bg, българският
партньор в международното
журналистическо разследване,
осветлило тайните офшорни
фирми за неплащане на данъци на над 300 влиятелни хора
в света, сред които бившият
депутат от ДПС и медиен
магнат Делян Пеевски.
Младенов се оправда, че
след края на министерстването си смятал да започне кон-

ето му е обявено официално
от Бан Ки Мун на 2 август
2013 г., а по документи Afron
е учредена на 9 август 2013 г.
Датата е вписана собственоръчно от вече назначения
специален представител на
ООН на сканирания договор с
швейцарския посредник за регистрацията. Бюро за разследващи репортажи и данни се е
свързало с офиса на Главния
секретар на ООН с въпроса
дали Afron фигурира в имуществената декларация на Младенов. От отговора на говорителя на Главния секретар на
ООН се разбира, че Младенов
не го е направил. По устав всички служители на ООН трябва
да декларират активите си.
В началото на седмицата
досиетата осветлиха първо 3
недекларирани офшорки на
Пеевски в периода 2012-2019
г., докато е бил депутат от
ДПС в няколко парламента.
Два дни по-късно излезе и ин-

СНИМКА МОН

Министърът на образованието проф. Николай Денков се включи в екип за издирване
на деца, които не ходят на училище в Берковица. Той призова многодетен баща
да пусне рожбите си в клас. Срещата завърши с обещание на две от децата Стефан и Виолета, да тръгнат на училище от понеделник. За три седмици
от началото на учебната година екипите за обхват в образователната
система са посетили 9250 семейства, чиито деца не посещават училище

„Пандора” изкара
тайна офшорка
на Николай Младенов
Журналистическото разследване е оценка за ефективността на
спецслужбите ни, коментира правосъдният министър Янаки Стоилов
султантски бизнес, но възможността да работи в ООН променила намеренията му. После
бил забравил за офшорката,
която нямала дейности, сметки или финансови потоци,
твърди той. Дипломатът не
обяснява защо е учредил фирмата 7 дни, след като е започнал работа в ООН. Назначени-

формация за 2 офшорни фирми на майка му Ирен Кръстева - Hintas Holding & Finance
S.A. и Sarit Partners Corp., регистрирани през 2009 г. на
Британските вирджински острови чрез швейцарски посредник. В сряда Пеевски бе привикан в ДАНС.
“Журналистическото раз-

следване “Досиетата Пандора”
е своеобразна оценка за ефективността на спецслужбите в
България”, заяви с ирония правосъдният министър Янаки
Стоилов. Според него информацията от досиетата едва ли
изчерпва всичко по темата.
“Големият въпрос е защо службите ни не са го разбрали

първи? Защо държавните органи, които трябва първи да установяват подобни факти,
всъщност ги получават от журналистите”, попита той преди
заседанието на ВСС. Стоилов
смята, че ще излязат още неща,
ако НАП И КПКОНПИ започнат проверки.
“Моите очаквания са

българските служби да работят така, че в България да не
остават неразкрити кутии на
“Пандора”. Възстановяването
на стабилността минава през
това българските граждани да
научават от нашите служби, а
не от чужбина за нарушаваните ни закони”, коментира и
президентът Румен Радев.

КС отказа да се произнесе за Бюрото на Гешев Кметове глобени за
непочистени сметища
Конституционният съд отказа да се произне- нaдзop зa зaкoннocт нaд нeгoвитe дeйcтвия - тoвa
се по същество по искането на президента Румен Радев да обяви за противоконституционни
промените в Закона за съдебната власт и в Закона за защита на лица, застрашени във връзка
с наказателно производство, свързани с Бюрото
за защита на свидетели.
Съдиите единодушно са приели, че след като 46
Народно събрание отмени част от оспорените разпоредби, е отпаднал и предметът на делото.
Президентът Радев се обърна към съда в началото на март с твърдение, че пoзициoниpaнeтo нa
Бюpoтo за защита към главния прокурор нapyшaвa
пpинципитe нa paздeлeниe нa влacтитe, нa пpaвoвaтa
дъpжaвa и нa нeзaвиcимocт нa cъдeбнaтa влacт. Той
се мотивира, че глaвният пpoкypop нe мoжe
eднoвpeмeннo дa pъкoвoди Бюpoтo и дa yпpaжнявa

oзнaчaвa дa нaдзиpaвa caм зaкoннocттa в
coбcтвeнитe cи дeйcтвия. Радев посочваше, че c
пocлeдoвaтeлни зaкoнoдaтeлни пpoмeни и в
oтклoнeниe от пpинципa зa paздeлeниe нa влacтитe
пpи глaвния пpoкypop ce oкaзвaт cъcpeдoтoчeни
вcички ocнoвни фyнкции пo pъкoвoдcтвo, кoнтpoл
и ocъщecтвявaнe нa дeйнocттa нa Бюpoтo пo зaщитa.
В последния си пленарен ден 46-ят парламент
върна Бюрото за защита в Министерството на правосъдието, където то беше до 2014 г.
Правосъдният министър Янаки Стоилов поиска
вчера на следващото заседание на ВСС представляващият съвета Боян Магдалинчев да представи информация за автомобили, които със средства от
бюджета на съдебната власт са закупени за Бюрото
за защита на свидетели.

Регионалната инспекция по околната среда и водите в
Хасково издаде наказателни постановления на кметовете
на Хасково и Ивайловград за неизпълнение на предписания за почистване на нерегламентирани сметища. Първият
ще трябва да плати 2000 лв., а вторият - 3000 лева.
Община Любимец пък е санкционирана, че не е
поддържала в техническа и експлоатационна изправност
пречиствателна станция за отпадни води.
Още два акта са съставени на физически лица за неизпълнение на дадени предписания за почистване на незаконна площадка на автоморга и на нерегламентирано
изхвърлени отпадъци в харманлийското село Върбово.
Инспекторите от Хасково са извършили 112 проверки
на 99 обекта и са дали 30 предписания за отстраняване на
нарушения. Наказателните постановления са за 5300 лева.
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Бензинът и дизелът ще
продължат да поскъпват
Заради Зелената сделка акцизите на горивата
ще скочат драстично от 2023 г., прогнозират от бранша
Горивата за автомобилите
ще продължат да поскъпват
поне до края на годината заради по-високите цени на петрола и природния газ на международните пазари. Това
прогнозира председателят на
Българската петролна и газова асоциация Живодар Терзиев пред БНР. Бензинът и дизелът поскъпнаха с около една
трета от началото на годината досега. Най-голямо увеличение има при пропан-бутана
- с 50%. Възможностите за
задържане на цените са почти
изчерпани, стана ясно от думите на Живодар Терзиев.
Покачването на колонките

у нас е изостанало в сравнение с ръста на международните цени и това е благодарение
на стоковите наличности от

май-юли, които през август и
септември бяха реализирани,
каза Терзиев. “В момента обаче не виждам особена алтер-

натива за понижение или за
задържане на тези цени. След
срещата на ОПЕК и ОПЕК+,
които няма да увеличат добива, тенденцията е към устойчиво повишение, то най-вероятно покачването ще продължи през следващите няколко
седмици или до края на месеца. Какво ще се случи в ноември и в декември, дано не е
тежка зимата и студена”, коментира Терзиев.
От 2023 г. цените на горивата у нас могат да се вдигнат
с над лев за литър заради Зелената сделка и предвижданите по-високи акцизи. Затова
от асоциацията настояват

държавата да предприеме мерки. “Поетапно в следващите
10 г. вдигането на акцизните
ставки, особено на компонентата, свързана с въглероден
двуокис. Не забравяйте, че
България е на най-ниски нива
по акцизи и всяко ново минимално ниво, което е доста повисоко от нашето, задължително ще ни вдигне цената. На
второ място, държавата да
предприеме като лично убеждение и нужда да инвестира в
електрозарядни станции и да
направи нужните крачки към
водородна трансформация,
защото всичко това е на книга
в момента”, заяви Терзиев.

МФ прогнозира забавяне
в ръста на доходите

Променят правилата на
борсата заради скока на тока

Забавяне на ръста на доходите
и съкращения на хора в държавната администрация през 2022 г. Това
са очакванията на Министерството на финансите (МФ), заложени в
есенната макроикономическа прогноза. Заплатите ще продължат да
растат, но по-бавно. През 2021 г.
очакванията са заплатите да нараснат с 8,8%, а през следващата - със
7,8%. Нарастването на заетостта
през 2022 г. “се очаква да бъде до
известна степен ограничено от
евентуална оптимизация на работните места в държавната администрация”, посочват от Министерст-

Българската независима енергийна борса e внесла в Комисията за енергийно и
водно регулиране предложение за промени в правилата за работа на организирания борсов пазар. Предвижда се премахване на “застраховка-гаранция” като вид
обезпечение на пазарен сегмент “Двустранни договори”. По този начин на всички
борсови сегменти ще продължат да бъдат
изисквани обезпечения под формите на
паричен депозит и банкова гаранция или
комбинация между тях.
От Министерството на енергетиката
припомнят, че това е една от мерките,
предложени от правителството на 27 септември за овладяване на кризата с цените

вото на финансите.
В есенната прогноза на ведомството очакванията за инфлацията
са завишени спрямо тези от пролетта. Нарастването на общото равнище на потребителските цени ще
продължи да се ускорява и в края
на 2021 г. инфлацията ще достигне
3,8%. През 2022 г. рискът за понататъшно повишение на международните цени на суровините и стоките се засилва все повече поради
прекъснатите вериги за доставка.
Ръстът на икономиката тази година ще бъде 4%, а през 2022 г. 4,9%, прогнозират от МФ.

Двадесет и седем години без

МЕТОДИ
ДЕСОВ АЛЕКСОВ
(1921 г. - 1994 г.)
Посветил целия си живот за едно по-справедливо и хуманно общество. Задържан и малтретиран преди 9.IХ.1944 г., партизанин в Брезнишкия партизански отряд, дългогодишен офицер и пенсионер от органите на МВР.
Сега всичко е различно без грижите ти, без
твоята опора и мъдрост! Не ще те забравя и
много, много ме боли. Верни другари и приятели, да си спомним за него! На колене с много
обич свеждаме глава пред светлата му памет!
Съпруга Лилето, 08.10.2021 г.

на електроенергията. Целта е тя да бъде
внедрена максимално бързо в дейността
на борсовия оператор. Според енергийния
министър промяната в правилата за работа на борсовия пазар ще съдейства за повишаване на прозрачността и за подобряване на функционирането му.
Мотивите за внесеното предложение са
повишаване на защитата на спазващите правилата търговски участници, които, при
евентуално неизпълнение на задълженията
на насрещната страна, ще могат по-лесно и
по-сигурно да удовлетворят финансовите си
претенции от обезпечението, което са изискали да бъде предоставено. Предстои предложението да бъде обсъдено от КЕВР.

Цените на жилищата са нараснали
с близо 40% от 2010 г. досега
Цените на жилищата
в България са нараснали
с близо 40% между 2010
г. и второто тримесечие
на 2021 г., показват данни на “Евростат”. И у
нас, подобно на повечето страни членки на Европейския съюз, цените
на жилищата през периода са нараствали побързо от наемите, при
които повишението е с
около 15%.
Между 2010 и второто тримесечие на 2011 г.
цените и наемите на жилища в съюза са следвали
сходна траектория, но от
второто тримесечие на
2011 г. пътищата им се
разделят значително. Наемите растат плавно и
стабилно през целия период до второто тримесечие на 2021 г., а цените на жилищата се колебаят чувствително.

След рязък спад
между второто тримесечие на 2011 г. и първото тримесечие на 2013
г. цените на жилищата
останаха сравнително
стабилни между 2013 и
2014 г. В началото на
2015 г. обаче беше отчетен бърз растеж и оттогава те се повишават
значително по-бързо от
наемите.

От 2010 г. до второто тримесечие на 2021
г. наемите в ЕС като
цяло са нараснали с
16%, а цените на жилищата - с 34%. При сравнение между второто
тримесечие на 2021 г. и
2010 г. цените на жилищата са се увеличили
повече от наемите в 18
страни членки.
Само през второто

тримесечие на тази година цените на жилищата са се повишили с
6,8% на годишна база в
еврозоната и със 7,3% в
ЕС. Това е най-големият им ръст в еврозоната
от четвъртото тримесечие на 2006 г., а в ЕС от третото тримесечие
на 2007 г.
Сред страните членки, за които са налични
данни, 11 отчитат годишен ръст от над 10% на
цените на жилищата
през второто тримесечие. Лидер е Естония с
покачване от 16,1%,
следвана от Дания с
15,6% и Чехия с 14,5%,
а цените са намалели
само в Кипър с 4,9%.
С ръст от 9,1% на
годишна база България
заема 13 място сред 27те страни членки на
съюза.
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ВМРО-ДПМНЕ с мераци
за македонско малцинство
Еврокомисията ще работи по пътна карта, включваща българските искания
Приключилата в сряда среща ЕСЗападни Балкани предизвика разнопосочни реакции. Лидерът на ВМРОДПМНЕ Християн Мицкоски заяви, че
България не може да изисква от РСМ
да включи “незначителното българско
малцинство” в Конституцията, а да не
позволява “значителното македонско
малцинство” да бъде включено в
българската Конституция, предаде
БГНЕС. “За промяна на Конституцията в Македония са нужни две трети и
ВМРО-ДПМНЕ няма да приеме никаква промяна на Конституцията и
въпросното изменение, ако не разполагаме с реципрочност и от българска
страна. Това означава участие на македонското малцинство в България
като конститутивен народ в рамките

на българската Конституция и признаване на всички решения на Съда по
правата на човека в Страсбург и резолюциите на Европейския парламент,
позволяващи на македонците в България да организират собствени сдружения, да имат културен напредък и т.н.”,
каза Мицкоски по Канал 5.
На свой премиерът Зоран Заев заяви, че действията и исканията на Румен Радев са обидни за македонския
народ. В същото време в предаването
“Дебати” на телевизия “Шения” той
каза, че не е правилно цяла една нация
да бъде определяна като фашистка.
Заев отново подчерта, че не всички
хора в България са били фашисти. “Не
може да определяте по този начин
държавата, която е демократична, член

на ЕС, на НАТО, наш съюзник и партньор”, поясни той.
“Пътната карта” с пет плюс един
въпроса като възможно решение на
спора София-Скопие бе спомената от
лидерите на ЕС в Бърдо, пише скопското издание “Република”. Пътната
карта трябва да бъде готова до началото на ноември. “Важно е да се знае, че
Еврокомисията работи усилено, за да
намери решение на ключовите въпроси в двустранния спор между България и РСМ, това са “пет плюс един”
въпроса, за да се състави пътна карта
като практическа стъпка към решаването на този въпрос”, заяви лидерката
на Еврокомисията Урсула фон дер
Лайен. Наясно съм с факта, че първо
трябва да разрешим въпросите и съм

убедена, че ще намерим решение”,
обясни още Лайен.
Говорителят на Държавния департамент Нед Прайс приветства декларацията на ЕС за Западните Балкани,
съобщи скопското издание “Независен”. “Приветстваме изявлението на
ЕС за Западните Балкани. От решаващо значение е вратите на ЕС да останат отворени за тях”.
Албанският пък премиер Еди Рама
в интервю за испанския “Ел Паис”
заяви, че “вече не очакваме нищо от
ЕС”: “Научихме се по трудния път да
не очакваме нищо, защото видяхме, че
Европа не е в много добър момент,
има много вътрешни проблеми и разширяването не се очаква с ентусиазъм”, изтъкна той.

www.duma.bg

Канцлерът Курц няма
да подава оставка

СНИМКА БГНЕС

Възрастни водят дете в болница, пострадало от земетресението, което удари
югоизточната провинция Белуджистан, Пакистан. При бедствието с магнитуд
5.9 по скалата на Рихтер и дълбочина 9 км, най-малко 20 човека загинаха.
Разрушени са и много къщи. Предполага се, че под руините има още жертви

САЩ и Китай договориха
среща на президентите
САЩ и Китай постигнаха принципно
споразумение за провеждане на двустранна
среща на върха на видеоконференцията до
края на годината. Това
съобщиха агенциите,
позовавайки се на висш
служител в Белия дом.
Той разказа пред репортери за разговорите в
Цюрих, на които присъстваха президентският
помощник по националната сигурност Джейк
Съливан и високопоставеният китайски партиен и държавен служители Ян Цзиечи. Срещата е продължила около
шест часа. Американският представител окачестви срещата в Цюрих като “най-подробната” в сравнението с

досегашните срещи на
администрацията на
Байдън с представители на китайските власти. По думите му, разговорите са важна
стъпка към “поставянето на основите” за
“енергични дипломатически усилия” с цел избягване на грешни преценки, които биха могли да ескалират конкуренцията между двете
страни в конфликт.
Президентската говорителка Джен Псаки
добави пред журналисти, че Вашингтон и Пекин финализират подробностите по споразумението за поддържане на двустранни контакти на най-високо
ниво.
САЩ възнамеряват

да работят с Китай по
въпроси, повдигнати в
телефонния разговор
между Джо Байдън и Си
Цзинпин през септември, увери държавният
секретар на САЩ Антъни Блинкен в интервю за телевизия “Блумбърг”. Тогава двамата
лидери обсъдиха отговорността на САЩ и
Китай за гарантиране,
че конкуренцията между тях няма да се
превърне в конфликт.
Според телевизията
разговорът бил иницииран от страна на
САЩ. По-рано тази
седмица двамата обсъдиха напрегнатата обстановка около Тайван
и се договориха да спазват предишните договорености по въпроса.

Австрийският канцлер
Себастиан Курц отрече в
сряда обвиненията за съучастие в даване на подкупи и заяви, че ще остане
на поста, въпреки продължаващото разследване
от антикорупционната
прокуратура срещу него.
“Да, разбира се”, каза
Курц в ефира на ORF 2,
попитан дали ще продължи да служи като
канцлер, ако срещу него
бъдат повдигнати обвинения. Канцлерът добави, че
не разбира защо винаги
искат да го изкарат виновен, ако някъде се случва
нещо незаконно. Според

Курц всички разследвания срещу него се провеждат без конкретни доказателства. Тъй като ние
в Австрия винаги ценим
върховенството на закона и Конституцията, тогава трябва да се съобразяваме, че решение за вина
може да се вземе само от
съда, а не от обществеността, каза той.
Канцлерът и неговата
Австрийската народна
партия (АНП) са заподозрени в неправомерно финансиране на социологически проучвания с цел
положителни оценки в интерес на АНП.

На 6 октомври ни напусна един достоен човек

ЯНКО ХРИСТОВ
ДЮЛГЕРОВ
1935 г. - 2021 г.
Като младежки, партиен и стопански ръководител извървя богат
житейски път.
Целият му живот бе посветен за
добруването на хората и развитието на страната. Значим е неговият
принос за индустриализацията и
електрониката на България.
Навсякъде където е работил, оставя ярък пример за успешен управленец и духовно извисен българин.
Ще го запомним с неговата
скромност, човешка доброта и висок професионализъм.
До края на земния си път той запази силния си дух, оптимизъм, любов
към семейството, приятелите и социалистическия идеал.
Поклон пред светлата му памет!
Поклонението ще се извърши на 9 октомври (събота) от 12:00 часа, в
църквата “Свети Седмочисленици”.
ПК “Единство”, семейството, приятели и колеги
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Ефективност нулa
Евгени ГАВРИЛОВ

Драстичното
поскъпване на енергоносителите ще се окаже удобно оправдание за скока
на цените на стоки и
услуги, доставяни от нереформираните сектори
у нас. Да вземем ВиК
услугите, където цените
също ще хвръкнат.
Проблемът с водата не

е от вчера. Наближава
четвърт век, откакто Световната банка, при отпускането на първия милионен заем за реформа в тази
област, отчете, че над 60%
от питейната вода у нас
се губи. Десетилетията се
изнизаха и според последния сравнителен анализ,
одобрен от КЕВР, при инвестиции от държавата и
оперативните програми за
близо 300 млн. лв. течовете от водопреносната система са в рамките на...
64 на сто. Не бяха стратегии, не бяха реформи и
накрая - “ефективност
нулева”, както пееше
Ицо Хазарта. И в момента над 300 хиляди българи в 17 области имат
проблеми с водоснабдяването и са на режим.

Това е реалният резултат от реформата във ВиК
сектора за над 20 години.
Ако България подобрява
нещата с досегашните темпове, ще са необходими
още 35 години, за да имат
българите качествена услуга. До този извод стигна
СБ при писането на поредната водна стратегия
на страната. В последните години във ВиК сектора у нас са наливани по
167 млн. лв. годишно. За
да се справим с пречистването на отпадъчните
води, да се намалят загубите и да се повиши качеството, през следващите
10 години трябва да се
вложат близо 12 млрд.
евро. Само 40% от тези
пари могат да дойдат
безвъзмездно от ЕС, дру-

гата част България сама
трябва да осигури. И тук
се върви по линията на
най-малкото съпротивление - вдигане на тарифите.
А състоянието на мрежата остава трагично. На
всеки 100 км от водоснабдителната мрежа у нас се
случват по 85 аварии годишно, а при канализацията - по 200. При близо
193 млн. лв. инвестиции
годишно реално са ремонтирани едва 0,5 на сто от
цялата водоснабдителна
мрежа в страната. Парите
от вдигнатите цени на водата явно са отивали за
увеличение на заплатите в
държавните и общинските дружества. Именно
ВиК дружествата бяха
най-големите хранилки на
ГЕРБ по места...

Бърдо е анти Ньой
Юри МИХАЛКОВ

Без преувеличение
може да кажем, че срещата ЕС-Западни Балкани в Словения ще влезе
в българската история
като един от върховете
на националната ни кауза. Резултатът от срещата в Бърдо има както
национално, така и ев-

ропейско измерение.
Най-важното е, че защитихме историята и националната си памет от
чужди фалшификации и
пладнешки обир. А това
е отстояване и на идентичността ни. Предотвратихме втори Ньой,
макар не на територия
и население, а на минало и памет. Превърнахме Бърдо в анти Ньой,
извоювахме си частична компенсация от
свързаните с Македония
национални катастрофи, в които ни бе
хвърлила царска България. В Бърдо бяха частично отстранени последиците от тези катастрофи, макар това да стана с тежко закъснение -

повече от век след
Първата световна война
и над 60 години след
второто й издание.
Естествено е да се
спомене и отстояването
на европейски ценности
от наша страна. Но за
нашата народопсихология е по-важно друго:
наложихме нашата позиция над Евросъюза и Запада като цяло. А преди
срещата страната ни бе
подложена на масиран
натиск да се откаже от
справедливите си искания към РС Македония,
само и само да продължи
разширяването на ЕС с
нея и Албания. Свикнала
да бъде сателитна държава, този път България не
преви гръб, не си глътна

езика и се наложи. И
няма да е лошо след
Бърдо да спрем със самоподценяването и да
повярваме в себе си.
Разбира се, заслуга за
това има най-вече
държавният ни глава Румен Радев и администрацията му. Именно той
пречупи негативизма към
нас в ЕС и отвори Европа към българската кауза. Заслуга има и цялата
ни политическа класа,
която не отстъпи от декларацията на парламента
ни за РС Македония.
Поне от десетилетие казусът ни със Скопие е
единственият случай, в
който раздробеното иначе партийно пространство остана “сглобено”.

Сламени хора
От стр. 1
Според Панов Радев
бил “фалшив герой”, защото бил “яхнал протеста”. Самият протест пък
бил започнал в Росенец
от ДБ срещу имотите на
Доган. Нищо подобно.
Точно обратното. Хората излязоха на площада
като защита за президентската институция и
демокрацията след нахлуването на гвардията
на Гешев в президентството. В началото имаше
огромен натиск от
властта срещу протеста,
пренебрегван и игнориран от големите медии.
Протестиращите отчаяно търсеха някакъв знак

на подкрепа и в найтрудния момент единствен Радев стисна юмрук
и открито застана на
тяхна страна. Интересно, къде беше тогава
Лозан Панов?
В още по-комична и
нелепа ситуация се оказва ректорът, пристанал
на ГЕРБ. На проф. Анастас Герджиков няма да му
стигне и цялата кампания
да убеждава как нямал
нищо общо с партията на
Борисов и с ДПС. Няма
как да успее, при положение че повечето от
тези, които го издигат с
Инициативен комитет, са
точно такива. Твърде невинна е оценката му за
управлението на ГЕРБ,

които три пъти печелели
избори, но “правили и
грешки”. Тези “грешки”
обаче имат имена - чекмеджета, кюлчета, Мата
Хари, корупция, рекет...
Думички, които няма как
да чуем от един очевидно сламен човек. А колкото до зависимостите,
хората не пасат трева.
При ГЕРБ няма безплатен обяд и явно с тази
опорка професорът заблуждава само себе си.
А за Пеевски, за Гешев
по-добре да не говорим
- “да не се вторачваме в
отделни личности”, имало “институции”, които
да разследват съгрешилите. Ами точно в това
е проблемът - че тези

институции служат на
паралелната държава.
Тяхната, която Герджиков сега също обслужва. Което още веднъж
показва, че достойнството няма нищо общо
с Образованието. Или
го имаш, или не.
Колкото до Радев, не
му е работа да указва на
КС какво и как да решава, както постъпи с казуса за гражданството на
Кирил Петков. Нека
съдиите стигнат до извода за “отпаднал предмет”
на делото. В тази мръсна
предизборна битка с удари под кръста той няма
право на грешка. За да не
влиза в обяснителен режим като опонентите си.
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ
ПРИРОДНИТЕ И СТИХИЙНИТЕ БЕДСТВИЯ. Целта е правителствата, бизнесът и
гражданите да се
поучат от предизвикателствата, пред които ни
изправя природата, и да се обърне
внимание на обучението и изграждането на системи за ранно оповестяване.
927 - БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА Е ОБЯВEНА ЗА
АВТОКЕФАЛНА. За първи български
патриарх е избран Дамян - архиепископ на Дръстър (Силистра). Той е
първият и единствен патриарх на
Българската църква, признат от Византия, лично от император Роман I Лакапин.
1207 - ПРЕД СТЕНИТЕ НА СОЛУН Е УБИТ ЦАР
КАЛОЯН. Обстоятелствата около смъртта на
последния от тримата Асеневци,
възстановили българската средновековна държава след близо два
века византийска власт, са противоречиви. За Калоян се предполага, че е роден през 1168 г. Царуването му е изпълнено с активни
военни действия срещу Византия,
а след 1204 г. - и срещу новосъздадената Латинска империя. Победата му над западните рицари през 1205 г. край
Адрианопол отеква далеч на запад.
1873 - РАЖДА СЕ ПЕНЧО СЕМОВ, ГАБРОВСКИ
ИНДУСТРИАЛЕЦ (УМИРА 1945 Г.). Известен с благотворителната си дейност. Наричан е “българският Рокфелер” и
“най-социалният индустриалец
на Балканите”. Дарява 300 хил.
златни лева за лобиране в полза
на България по време на сключването на Ньойския договор. Личните му дарения възлизат на около 50 млн. лв., а чрез фондацията
му - на още над 200 млн. лв. Спонсорира благотворителни дружества, поддържа първия у нас приют
за бездомни, безплатни трапезарии за ученици, дарява средства за училища, имоти - на СБЖ, построява в Габрово първите у нас тенис кортове и
зимни пързалки, спонсорира обучение на деца на
работници от неговите фабрики и пр.
1929 - РАЖДА СЕ ДИДИ, БРАЗИЛСКИ ФУТБОЛИСТ (УМИРА 2001 Г.). Полузащитникът Валдир Перейра участва в три
световни първенства (1954, 1958 и
1962 г.). През 1958-а и 1962-а печели
световната купа. От 74 мача за отбора на Бразилия има отбелязани 21
гола. Негов специалитет е т.нар. падащ лист. Играл е за “Флуминензе”, “Ботафого”,
“Реал Мадрид”, “Сао Паоло”. След като се отказва
от активна състезателна дейност, става треньор
и поема ръководството на “Ботафого”, “Флуминензе”, “Фенербахче” и националния отбор на Перу.
1992 - УМИРА ВИЛИ БРАНД, ПОЛИТИК И
ДЪРЖАВНИК (Р. 1913
Г.). Рожденото му име е
Херберт Ернст Карл
Фрам. Почетен председател на ГСДП и федерален канцлер на ФРГ (21
октомври 1969 - 7 май
1974 г.). Начело на Германската социалистическа партия от 1964 до 1987 г., кмет на Западен
Берлин в периода 1957-1966 г., вицеканцлер и министър на външните работи на ФРГ от 1966 до
1969 г., председател на Социалистическия интернационал през 1976 г. Популярен е с т.нар. Източна
политика - за намаляване на напрежението с държавите от Източния блок, за която е удостоен с
Нобелова награда за мир за 1971 г.
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МАЯ и ПЛАМЕН КОВАЧЕВИ
са професионални музиканти,
известни като дует WEIL.
Ярката формация се прочува
със стремежа си да представя по нестандартен начин
различни произведения, включително и авторски композиции. С помощта на любимите
си инструменти - електрическата цигулка и китара дуото пресъздава по автентичен начин познати мелодии, превръщайки ги в нещо
ново и модерно, което може
да задоволи всички музикални
вкусове и да докосне сърцата
на публиката с магията на
изпълненията.

МАЯ И ПЛАМЕН КОВАЧЕВИ:

Талантът е дар, който трябва да усъвършенстваш
всеки ден, убедени са известните инструменталисти

Интервю на
Альона НЕЙКОВА

 За вас казват, че сте едни
от най-иновативните изпълнители. Как се отнасяте към подобни думи, семейство Ковачеви?
- Ние сме инструментален дует
и музиката, която създаваме, не е
комерсиална. Работим в една ниша,
която не е толкова популярна за
широк кръг от хора. Може би заради това, на пръв поглед, изглеждаме различни. Стремим се обаче
да преодолеем тези възприятия за
инструменталната музика, създавайки достъпни и лесни за слушане парчета, които да се харесат от
повече хора. Искрено се радваме,
когато нашите почитатели се увеличават.
 Като че ли дует Weil е поизвестен в чужбина, отколкото
в България. Това ли е била целта
ви - да пробиете извън границите
на страната ни?
- И двамата сме професионални музиканти и искаме да правим
красива авторска музика. Подобен дует на цигулка и китара не
е особено популярен, особено у
нас. Затова може би първите адмирации и награди получихме в
чужбина.
 Новият ви авторски проект
“От България с любов” е номиниран от Университета в Кеймбридж за филмова музика. Как
приемате това признание?
- Това означава, че се движим в
правилната посока.
 На кого според вас ще е интересно това ваше изпълнение на
“От България с любов”? Как си
представяте публиката, която
ще го слуша и гледа?
- Представяме си да го слушат
хора, които обичат себе си, обичат ближния и обичат България.
 Ритъмът на тази композиция пулсира в такта на ръченицата. Умишлена ли е препратката към българския фолклор?
- Да, това е търсено напълно
умишлено. Искахме да създадем
музика, която да има хем модерно,
хем фолклорно звучене. Този нов
ритъм в такта на ръченицата е
насочен към бъдещите поколения,
за да могат те да се докоснат до
традициите ни. Идеята е да пазим
и предаваме българското.
На стр. 8
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Музиката...
От стр. 7
 Клипът към композицията е реализиран от
продуцентската компания “Семперия филмс”,
която го превръща в
кратко произведение на
кинематографичното изкуство. Как се работи с
такъв млад и талантлив
екип? Какво ви направи
най-голямо впечатление
по време на снимките на
видеото?
- Имахме абсолютното
професионално отношение
и търпение от страна на
целия екип на “Семперия
филмс”. Специални благодарности на режисьора и
продуцент Катерина Борисова и на оператора Георги Маринов.
 Покорявате Лас Вегас, Дубай, Русия, Франция, Украйна, Германия,
Австралия, Еквадор... Различна ли е публиката зад
граница?
- Хората, които обичат
да слушат музика, си приличат, така че в този
смисъл - публиката е една
и съща. За съжаление,
стандартът на живот и
политиката са много разнородни в определени
страни по света. От там
идват разликите.
 Хрумвало ли ви е да

се преместите за попродължително време в
чужбина, дори да заживеете постоянно зад граница?
- Нямаме такива планове, макар че възможности
не липсват. Наистина,
пътуваме доста. Много
държави са интересни и
привличат безброй туристи. Ние също обичаме да
посещаваме различни страни, но нито една от тях не
почувствахме като “нашето място”.
 Преди близо 5 години
направихте колаборация с
Есил Дюран. Как се работи с известна изпълнителка като нея?
- За нас беше изключително удоволствие да ра-

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

Мая и Пламен не възприемат отглеждането
на трите им деца като задължение

“
Ïàíäåìèÿòà íè ñòèìóëèðà
äà òâîðèì ïîâå÷å
ботим с Есил, въпреки различните музикални жанрове, в които се изявяваме
ние и тя. Но когато колегите са професионалисти,
всичко се върши с лекота
и резултатите се виждат.
Свирихме на ревюто на ко-

Работата с Есил Дюран наричат удоволствие

лекцията на Есил Дюран,
представена на събитието
“Модна икона”. Усетихме,
че се прие с неподправен
интерес от публиката.
Беше наистина вълнуващо.
 Не се ли уморихте
непрестанно да експери-

ментирате с ефектите
от съчетанието на цигулката и китарата? Как се
зароди любовта ви към
тези инструменти и бихте ли ги сменили с други?
- Напротив, това ни зарежда. Като се има предвид, че един инструмент
се усвоява за 10-15 години, засега ще останем с
тези - с нашите цигулка и
китара.
 А как се намерихте
в личен и творчески план?
Това, че сте тандем не
само на сцената, но и в
живота, пречи или помага на музикалните ви изяви? И как съчетавате
професионалните ангажименти с грижите за
трите ви деца?
- В общи линии, оставяме хаоса да въдворява
ред. При нас е винаги весело. А се запознахме в
Националното училище за
музикално и танцово изкуство “Добрин Петков” в
Пловдив. След няколко години се срещнахме отново
и ни събра любовта. После пак - музика, започнахме да излизаме на сцената
и като дует Weil. Така че
винаги се опитваме да балансираме.
 Тази година се
навършва цяло десетилетие от създаването на
дуета ви. Много или малко е това за формация
като вашата? Спомняте
ли си какво беше началото на Weil? Къде се виждате след още десет години?
- За нас това е самото
началото. Знаем, че времето лети, но сме убедени,
че има още много какво да
постигнем. Мечтаем. Но
сега, предвид ситуацията,
ни стига да планираме утрешния ден.
 Промени ли ви пандемията от КОВИД-19?
Осуети ли някои от вашите планове или, напротив, ви стимулира за
нови проекти? Може ли
според вас кризисна ситуация като тази да
вдъхновява, а не да обез-

куражава?
- Пандемията ни стимулира да творим повече.
Имахме време да запишем
цял нов албум, който предстои да издадем.
 Как вие самите бихте обяснили успеха, който имате?
- Като музиканти се
стремим да не повтаряме
онова, което е вече познато. Имаме съвкупност от
оригинални идеи, които
представяме по различен
начин пред публиката.
Именно непознатото ни
прави интересни като инструментален дует за другите.
 Какво ви даде и какво ви отне сцената?
- Сцената е нашият живот, там са едни от найвълнуващите ни и емоционални моменти. Нищо не
може да ни отнеме сцената, освен ако не ни оберат
в съблекалнята по време
на изпълнение (смеят се).
 Къде търсите вдъхновение за създаването
на вашата музика?
- Буквално навсякъде сред природата, в звуците
и живота на големия град...
Постоянно разширяваме
нашия репертоар, защото
искаме да впечатляваме
публиката, която е преситена от музикални изпълнения.
Стремим се и класическите произведения да доближим до хората, като
правим съвременни и различни аранжименти.
 И двамата имате
класическо музикално образование. Смятате ли,
че за творците е важно
да учат или могат да
разчитат само на таланта си?
- Талантът е дар, който трябва да усъвършенстваш всеки ден. В противен
случай го губиш. Затова
хората на изкуството
трябва и да работят за
него. Но същевременно с
това, необходимо е и да
изпитват удоволствие от
нещата, които правят. Изкуството не се прави насила.
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Ти - първа и свята за мене любов,
толкоз пътища стръмни до теб извървях в толкоз битки за тебе, за ласка и зов,
великата истина аз проумях.

ОТ РЕДАКТОРА

Скъпи читателю!

Ни злобните феи, ни завист, ни злъч
свещеното чувство не могат да спрат напук на мълвата, човешката глъч,
Любов ще ни сгрява... И тук, и отвъд!

В днешното издание на приложението за
литература, изкуство и култура публикуваме
глътка свежа поезия от Георги Драмбозов, както и отзив за книгата “Тихият критик”, събрала творчеството на Йордан Т. Христов.
Приятно четене.

Има смисъл
Там, зад облаче бухлато,
Господ Бог наднича
как скрибуцаш тихо с пачето перо...
Има смисъл да си жив и да обичаш,
всеки ден да вършиш по едно добро.

ПОЕЗИЯ

НОВИ СТИХОТВОРЕНИЯ
ОТ ГЕОРГИ ДРАМБОЗОВ

Ти

Всеки ден да бъдеш ти
и влюбен, и различен,
и по-зрял да звънва снощният ти стих.
Музата, доброто, вечното момиче,
чака неизменно в своя пристан тих.

Георги Драмбозов

Ти си звънът на камбаната призори,
ти целуваш очите ми в утринен сън...
Ти си ми радиото и телевизора,
ти, ти си ми слънце, което наднича отвън.

Какво е любовта?... Да те ревнувам
от образа на друг, в очите отразен...
Когато си сама, бял Дунав да преплувам до тебе аз да бъда, ти да си до мен.

Тя е първа обич, тя е
пръв критик и фенка,
тя целува страстно, всичко ще прости,
там, на дясно рамо, има сладка бенка бързо целуни я с много нежност ти.

Ти си ми вечна жена за сънуване,
ти, събудена нежност, с теб аз съм готов
да почваме своето дълго пътуване
отвъд - към небесната Божия звездна любов.

Какво е любовта?... От смърт по-силна добрият Стендал точно я превъплъти...
Пътувам още аз през дъжд и сняг обилен,
единствено в студа да ме целунеш ти.

После довери й
среднощните терзания,
за да ти прошепне, че си талантлив въпреки обидите, късното признание...
А бе, има смисъл просто да си жив!

Ти си сълзицата ми под клепачите,
дето трябва да крия от взор насмешлив
и пред теб мога само по мъжки да плача,
и тъжен да бъда, и просто по детски щастлив.

Какво е любовта, кажи какво е?...
Игриво пламъче вдън черни две очи:
- Мой малък дон Фабрицио, нали съм твоя?
Заспивай вече... Целуни ме... И мълчи!

В такава нощ

Ти си мечтанието на поетите мен огреяло с Божията светлина.
Благодаря ти, мой Господи, за късмета
да имам възлюбена, с буквичка главна Жена.

Песничка за любовта

Луна, луна, ти пак си резен диня
и пръскаш семчици из Божите нивя...
Невидим, Господ покрай тебе мина,
ветрец над този свят смълчан повя.

Какво е любовта?

За нея е писано от векове великото чудо, на име Любов...
Ще повторя известните нам умове ни чувство различно, ни образът - нов.

Тук долу, в мрака, лампичката свети
и кротко скърца моето перце,
будуват горе древните поети
и аз не спя, и аз броя овце.

Какво е любовта?... Кажи, мой Боже! Адам и Ева собствен рай да съградят,
да оцелеят двама в този свят тревожен
и стръмен път до Теб да извървят?...

И все пак, аз помня, че ти ме обзе,
че ти ме залюби от първия път,
и че нямат умора тез мои нозе
в безкрая към тебе до днес да вървят...

В такава нощ невестите зачеват,
а Господ е доволен - благ и тих.
Застава до Сина Светата Дева,
дете се ражда тук... Или пък стих.

Какво е любовта, любима моя? да те целуна тихичко, когато спиш,
да счупя телефона - луд и неспокоен,
когато дълго ти звъня, а ти мълчиш?

На млади години - раздяла и скръб аз - край Дунав, ти - горе край Янтра в нощта,
а нозете ми млади вървят ли, вървят до прегръдка, целувка и... други неща.

И думичките мои се обичат луна, звезди, свещена самота...
И аз на звезден акушер приличам с поезия е бременна нощта.

ОТЗИВ

„Тихият критик” Йордан Т. Христов
Книгата припомня блестящи материали, посветени
на майсторите на българската литература
Боян БОЙЧЕВ

През годините Гергина Христова е приела за
своя мисия да поддържа
спомена за своя съпруг
критика Йордан Т. Христов и техния син - Теодор, напуснали без време
този свят. Продължение
на тази мисия е новата
книга, чийто съставител е
тя - “Тихият критик”
(“Пони” ЕООД, 2021 г.),
и която неотдавна бе
представена на читатели-

те. В творбата са събрани някои от най-добрите
критически рецензии и
статии на Йордан Т. Христов, писани от средата
на 60-те години на миналия век до смъртта му
през 1998 г. През погледа
на критика виждаме синтезирано цялата палитра
на съвременната българска литература, независимо дали отзивът е за конкретна творба или за даден автор. Тези материали са едновременно литературна критика, която
толкова липсва днес във

Изданието наскоро
бе представено
официално

времето на печалбарството и графоманията, но
също така и блестяща
журналистика - влизали
са в диалог с читателя на
страниците на редица вестници и списания.
Втората част на книгата съдържа отзиви на
изтъкнати критици и
журналисти за творчеството на самия Йордан
Т. Христов. Тук е включено и есето “Тъй нежна е нощта” на сина
Теодор Христов, което
той написва в памет на
баща си няколко месеца

Йордан Т. Христов
след смъртта му.
Журналистът Богдан
Иванов е автор на предговора, в който откриваме синтезиран портрет на “тихия критик”:
“Мълчалив, вглъбен, той
създаваше около себе си
атмосфера на духовно
съзерцание. Може би

това беше неговият поклон пред големите
майстори на българската литература.”
Книгата бе представена в клуба на Съюза
на българските журналисти и събра десетки
ценители на истинската
литература.
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За дебютите и
за предаността
на публиката
На 39-ия фестивал „Златна роза” гледахме поизмъчено,
но мислещо, търсещо и откриващо българско кино
Олга МАРКОВА,
доктор на кинознанието

След силна пълнометражна програма и няколко интересни дебюта на
млади творци, с които запомнихме 38-ия фестивал
“Златна роза”, новото издание на този традиционен - единствен по рода
си у нас форум за българско игрално кино, ни
срещна с видимо по-измъчено, но мислещо и лутащо се, търсещо и откриващо филмово изкуство.
Въпреки цялостната неразбория от години насам,
в която е потънала нашата киноиндустрия, да не
говорим за клаустрофобната обстановка, в резултат на пандемията, от каталога ни гледат с надежда лицата на редица млади
хора, които с талант и
очевидно чувство за отговорност се втурват към
сложни и любопитни
същностни проблеми,
вълнуващи цялото общество. Екранът именно на
този фестивал предоставя
възможност да видим и
оценим първите им крачки и експерименти, както
и по-зрелите им творби,
зад които наднича бъдещето. За радост на всички ни,
притиснати от дългата изолация, форумът успя да се
проведе на живо, с активното участие на очакващата го варненска публика, която можа да стане съпричастна към игралните продукции, реализирани с неистови усилия (често - многократно
преснимани!) през последната коварна година,
както с подкрепата на
НФЦ и под знака на тридесетия юбилей от неговото създаване, така и с
частни средства.
В конкурсната програма, съставена тази година
от 12 пълнометражни и 15
късометражни произведе-

ния (на които ще посветя
отделна статия), с интересни, лично пристрастни
и същевременно задълбочени, обществено значими
художествени постижения се откроиха четири
дебюта. С ясна и изведена
докрай творческа концепция, с активна гражданска
позиция и усвоен професионализъм авторите им
пристъпват прага на седмото изкуство, като трактуват теми и проблеми,
които не само познават, но
отдавна ги вълнуват.
Такъв е случаят с режисьора Андрей М. Паунов,
който от години е мечтал
да реализира филма “Януари” по мотиви от едноименната пиеса на Йордан
Радичков. Той очевидно си
дава сметка, че това е
един от най-сложните за
екранен “прочит” писатели, чието обилно, асоциативно и метафорично слово трябва да се излее в
убедителна визуална образност и пестеливо, дори
оскъдно действие. Както
авторът разчита на равностоен читател, така и режисьорът очаква равностоен зрител-събеседник.
Още повече, че цялата условност на ситуациите и
героите, които населяват
натуралистично-мистичната среда, не изисква
поименно назоваване на
персонажите. На екрана
всичко се свежда до двама
мъже (Самуел Финци и
Йосиф Сърчаджиев) и
присъединилите се впоследствие още двама (Захари Бахаров и Леонид
Йовчев), които се опитват
да разгадаят една мистерия, докато постепенно
самата тя ги поглъща. След
успеха на документалната трилогия за абсурда на
прехода с последвалия
филм “Да ходиш по вода”
се открива МКФ в Локарно (2018) и той се разпространява в цял свят. Докато в тези творби Паунов
допираше до границата на
актьорската игра, сега - на
пълнометражния терен,
той се стреми към максимален автентизъм, към достоверни детайли, с които
цялостната атмосфера да
бъде стилизирана от лексиката на писателя. За
постъпателното нагнетяване на атмосферата, “в

очакване на Годо”, и за деликатното извеждане на
акцентите съществена
роля играят както камерата на португалския оператор Вашко Виана, така и
безупречният актьорски
ансамбъл. И така изграденият за четири седмици с
изключителен артистизъм
и черно-бяла стилизация
филм, където се долавя
позитивно влияние на унгарския майстор Бела
Тар, бе удостоен на фестивала със Специалната
награда на журито, а
също и с Приза на гилдия
“Критика” към СБФД.
Другият безспорно талантлив многострадален
авторски дебют в пълнометражното игрално кино
е “Уроци по немски” на
Павел Г. Веснаков, завоювал тук заслужено Наградата за най-добра режисура за умело разкритата на
екрана болезнена гледна
точка към същността на
човека. Той се очакваше с

интимен ъгъл. Главният
герой Никола, който работи като шофьор, в безупречното изпълнение на
Юлиан Вергов (завоювал
Голямата награда за найдобър актьор на МКФ в
Кайро миналата година, а
сега - същата награда
на национален терен),
вътрешно преосмисля целия си предишен живот.
Огромно е желанието му
да обърне завинаги нерадостната страница и да
започне отначало. Но дали
това е възможно? Ето дилемата, пред която е изправен този трагичен герой, поставен в екстремни трагични обстоятелства. С пестеливо, деликатно човешко проникновение и изключително професионално майсторство
актьорът изнася докрай
кръста на своя персонаж,
без капка мелодраматизъм
или поза; разкрива сложните му душевни колизии
в разминаването между чо-

Юлиан Вергов е безупречен в “Уроци по немски”
(на снимката - с Васил Банов)
нетърпение след ярките
му дълбоко реалистични
късометражни творби,
проследяващи деградацията на обществото. Автор
на късометражната трилогия “Влакове”, “Парафиненият принц” и “Чест”,
спечелил Голямата награда на МКФ в Клермон
Феран, Веснаков се сдобива с още един приз Голямата награда на фестивала в Брест за филма
“Зевс” през 2015 г. Похвален е фактът, че въпреки
реализирането на популярните сериали “Денят
на бащата”, “Дяволското
гърло” и “Откраднат живот”, той се насочва към
киното на Големия екран
с разтърсваща екзистенциална философска тема,
погледната през съкровен,

вешките мечти и тяхната
реализация. Както споделя режисьорът: писал е
сценария с мисъл за него.
Главният герой - представител на голяма група
хора, които са емигранти
в собствената си държава,
вероятно изпитва същото
усещане за страх, неспокойствие и разпад, което е
съпровождало самите автори на този силен проект по време на снимачния процес. В постигането на визуалната концепция на проблема за нарушеното човешко общуване (който би могъл да бъде
решен само във връзката
с другите хора; в бягството от ксенофобията и отчаянието), както и в умелата работа със светлината и тъмнината е налице

взаимно сътрудничество и
допълване между него и
оператора Орлин Руевски.
Очевидно двамата са чудесен тандем, с известно
влияние на румънската
Нова вълна в киното. Тук
обаче темата за емиграцията е погледната от по-различен интровертен ракурс.
Дълбоко личен, също в
изповедна форма, е дебютът “Смирен” на известния режисьор-документалист Светослав Драганов. Усвоил спецификата
на документалното кино,
творецът някак естествено се насочва към пълнометражния екран с близка
до самия него тема: съдбата на 40-годишен режисьор на документални
филми, който е разочарован, че не е успял да постигне мечтания успех.
Загърбил собственото си
семейство, той се старае

художествена конструкция, в която не се разказва
животът й, а се борави посвободно с материала от
нейните дневници. Именно те отключват деликатно и интелигентно сюжета на филма, който търси
резонанс в съвремието.
Такъв вид творби рядко се
явяват на екрана, а са
твърде полезни за днешните млади хора, изпълнени
повече с разочарования,
отколкото с надежди. Така
че не ни изненадват и двете награди, които журито
му присъди: за най-добър
дебют и за най-добра женска роля на Александра
Костова, пресъздала проникновено образа на
емоционалната, уязвима
17-годишна Петя, предадена от своите родители и
огорчена от несправедливостта в училище, която
между живота и смъртта

Кадър от “Януари” - реж. Андрей М. Паунов
да вложи цялата си енергия в нова творба, разкриваща прекъсната семейна
връзка между героите. С
този психологически паралел, както и със сдържаното, макар и малко суховато, актьорско изпълнение на Христо Петков в
главната роля, Драганов
осмисля и авторската си
концепция. Благодарение
на добър екип, съчетаващ
професионални актьори
(като Мария Статулова,
Мирослава Гоговска, Атанас Бачорски, Сашка Братанова, Детелин Бенчев),
които са оставени да играят самите себе си, и
аматьори, филмът, осъществен с оскъден бюджет,
въвежда зрителя в автентична атмосфера на разпад в обикновено семейство на днешното общество, въпреки прекаленото
на места интимничене и
някои излишни в драматургията епизоди.
Също с талантлив, но
млад изпълнителски колектив, най-после в качеството си на режисьор (за което дълго е мечтал), актьорът Александър Косев
успява да дебютира в територията на игралното
пълнометражно кино с
“Петя на моята Петя”.
Опирайки се на литературния сценарий на Нели
Димитрова и Валентина
Ангелова, вдъхновен от
лириката и личността на
легендарната поетеса
Петя Дубарова, той ни
предлага една по-различна

има сюрреалистична среща с идола си - самата
поетеса. Конфликтът на
подрастващия човек с деструктивната обществена система, способна да
счупи крилата му, който
убедително се разгръща
на екрана, е твърде значим и актуален.
Въпреки тях толерантността и любознателността на варненската публика се оказват безгранични.
Очевидно тя е решителен
фен на националното кино
и продължава да го уважава с присъствието и реакциите си, стараейки се
да влезе в същността на
сложни, често неразрешими проблеми. Като неин
любимец отново се открои Ивайло Пенчев. След
радушния прием на предишните му творби “Корави старчета”, “Летовници” и “Като за последно”
сега новата му трагикомедия “Чичо Коледа”, съпреживявана с аплодисменти,
завоюва Наградата на зрителите. Последният засега
филм на режисьора Виктор Божинов и оператора
Антон Бакарски “Голата
истина за група “Жигули” също привлече вниманието на аудиторията
с автентичността на замисъла и каузата, с убедителното развитие на
образите, поверени на известни актьори. При това
той бе разпространен по
екраните заедно с популярната “Годзила”, но не
й отстъпи.
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ПРОФ. ВАСИЛ ПРОДАНОВ:

Парадокс е младите да
гласуват за десни партии
Има възход на нови модели на социализъм, които нашите леви не
забелязват, казва известният философ и политически анализатор
Интервю
на Таня ГЛУХЧЕВА

 Проф. Проданов, как
ще коментирате възхода на
левите партии в Испания и
Португалия, а от миналата
седмица - и в Норвегия и Германия?
- Както системните десни,
така и системните леви партии в Европа през последното десетилетие преживяват
кризисни процеси, свързани
с нарастващата криза на глобалния неолиберален капитализъм. Тя има различни измерения - по-ускорено от всякога нарастване на социалните неравенства; възход на
глобални монополи и глобална олигархия; криза на либералната демокрация; здравна
криза; екологична криза; промени в съотношението на силите в световен план; заник
на монополярния американизиран свят, водещ до нови
студени, хибридни, търговски, технологични, кибер
войни. Във възход са нови
популистки партии и политически сили. Видяхме го и у
нас с неочаквания резултат на
партията на шоумена Слави
Трифонов, излязла на първо
място на последните избори.
През последните години
от традиционните социалдемократически партии се отцепваха различни групи от
хора и създаваха нови леви
партии. Предходните комунистически партии навсякъде
се сринаха, а преди десетилетия в тях членуваха стотици
хиляди хора. В много страни
предходната левица изчезна
или се маргинализира. Типичен пример в това отношение
са Франция и Италия, както и
почти цялата Източна Европа и територията на бившия
Съветски съюз.
Думите “социализъм” и
“ляв” в политическия смисъл
се появяват за първи път във
Франция, а сега там политическите сили, свързани с тях,
са изтикани в периферията. В
този контекст левите партии
търсят посоки на трансформация и това, което става в
страни, в които те имат някакъв успех, трябва внимателно да се наблюдава и анализира, за да се ползва техният положителен опит.
 В тази ситуация как
левицата може да наложи
своите идеи като принципи
на управлението?
- Досега навсякъде, в една
или друга степен, наблюдаваме фрагментация на политическото пространство, поява
на нови партии, нарастващо

значение на един или друг
лидер за привличането и
задържането на избиратели.
Никъде левите партии в Европа не печелят през последните години мнозинството от
гласовете, за да могат да
съставят самостоятелно правителство. В Испания управляващата социалистическа
работническа партия няма
мнозинство в парламента и се
крепи на съюза с няколко
други партии. Радикалната антикапиталистическа сила
“Подемос” загуби позиции и
създателят й Пабло Иглесиас
отказа да се занимава с политика. Испанската социалистическа работническа партия
няма мнозинство в парламента. А при изборите за регионален парламент в Мадрид
през тази година победи дясната Народна партия.
В Португалия социалистическата партия също бе на
първо място по спечелени
гласове, но недостатъчни, за
да управлява сама, поради
което състави съответната коалиция. В Норвегия през последните осем години управляваше дясно правителство, а
водещата лява партия на
лейбъристите бе в упадък.
Сега обаче нещата се обърнаха и на изборите през миналия месец лявата коалиция,
начело с Лейбъристката партия, спечели мнозинство от
52%. За първи път радикалната Червена партия на марксистите мина 4-процентната
бариера и влезе в парламента, получавайки 4,7% от гласовете. За това допринесе
значително фактът, че данъчните реформи на десницата
преди това много силно бяха
в полза на богатите за сметка
на останалото население и
Лейбъристката партия предложи по-радикална, обърната
към мнозинството от населението, програма.
 Интересна е ситуацията и в Германия, където
Меркел загуби лидерството
след 16 години управление...
- В Германия допреди няколко месеца социолозите говореха за упадък на социалдемократическата партия и й
даваха трето, някои дори
четвърто, място на бъдещите
избори. Това не се сбъдна и
макар и със съвсем малък
процент от 1,6 първи излязоха социалдемократите. Главната причина за тази победа
обаче бе имиджът на водещите фигури на другите партии
- лидерът на Зелените АннаЛена Бербок бе обвинена във
финансова нечистоплътност и
плагиатство, а наследникът на
Меркел - Армин Лашет, бе заснет от случайна камера да се
смее по време на наводнение-

то в Германия през юли 2021
г. В тази ситуация печеливш
се оказа лидерът на социалдемократите Олаф Шолц. Той
създаде именно представата за
надеждност и приемственост
и това доведе до успех на социалдемократите. Личният
рейтинг на Шолц надвишава
няколко пъти рейтинга на партията му. Но много по-радикалната Лява партия намали
броя на поддръжниците си и
едва набра минималните 5%,
за да влезе в парламента. Това
показва, че радикалността на
позициите сама по себе си не
е достатъчна за победа.
Германският парламент,
подобно на българския, е силно фрагментиран и двете найголеми партии общо печелят
по-малко от половината места, поради което ще има дълги
и трудни преговори за създаване на коалиция. Излизането на преден план на социалдемократите, макар и с помалко от 2%, дава някаква надежда за спиране на упадъка
им, което е много важно за
левицата в Европа изобщо,
тъй като Германия е водещата страна на континента, чийто политически ландшафт има
значение и за нас. Изводът,
който можем да направим, е,
че наред с партията, нейната
стратегия и поведение, много
важен е и образът на лидера,
доколко той привлича или
отблъсква избиратели.
 Къде грешат левите в
България?
- В България също има
фрагментация на лявото с де-

сетки комунистически и социалдемократически партии, които взаимно се критикуват.
От БСП непрекъснато се
откъсват отделни групи, които съставят свои партии. В
същото време поради множество причини в България левите са в по-добри позиции в
сравнение с тези в повечето
бивши социалистически страни от Източна Европа. Трансформацията на БСП след 1989
г. протече в условия на неолиберализация на водещите социалдемократически партии в
Европа по посока на “Третия
път” на Тони Блеър и “Новият център” на Герхард Шрьодер. Тя се прояви в приемането на глобализирания пазар за
капитала и отслабване на регулативната и преразпределителна роля на държавата, в намаляване на данъците за капитала, в замяна на защитата на
социални класи със защита на
сексуално различните, малцинствата и пр. В момента се
виждат признаци на осъзнаване, че това неолиберализирано ляво у нас трябва да бъде
променено.
Съществен проблем на
левите у нас са деинтелектуализацията и недостатъчният
анализ на световните тенденции, на опита на най-добрите
леви партии и лидери в света.
Езиковата изява на намиращите се в парламента леви не
се различава съществено от
тази на десните. В техния
език няма да срещнете, или
много рядко ще срещнете,
термини като “капитализъм”,

“експлоатация”, “неолиберален капитализъм”, “реставрация на капитализма”.
 Но за младите тези
термини не звучат ли малко
остаряло?
- БСП е партия, традиционно привличала младите, които са виждали в нея бъдещето. Сега, за съжаление, основната избирателна маса е от
пенсионери и възрастни
хора. Недостатъчно се работи с младите и е налице парадокса, че повече млади хора у
нас гласуват за десните, а не
за левите партии. Партията
се нуждае от програмно обновление съобразно новите
тенденции през последните
години. Нужна е програма на
партията в съвсем новата геополитическа ситуация, при
постепенния заник на неолибералния капитализъм, възхода на Китай и Четвъртата индустриална революция.
В света в последните години има възход на нови модели
на социализъм, които трябва
да се имат предвид - социализмът с китайски характеристики, екосоциализмът, дигиталният социализъм. Във
възход в различните части на
света е кооперативното движение. По данни от 2015 г. в
Европа членове на кооперативи са 127 милиона души, което означава, че един от всеки
5 човека е член на кооператив, и техният брой непрекъснато нараства. Между
2005 и 2015 г. броят на кооперативите в Европа е нараснал с 12%, а тяхната членска
маса - с 14%. Във възход са
т.нар. платформени кооперативи, свързани с дигиталната
икономика. У нас обаче левицата като че ли не забелязва
това. Налага й се да предприеме програмно обновление.
 Може ли да се постигне обединение на левите партии за обща политика?
- На обединението на лявото трябва да се гледа позитивно. Много по-добре е различията да са вътре в една
общност и така да се стига до
най-добрите решения, отколкото да продължава непрекъснатото отлюспване на
нови и нови парчета от водещата лява партия. Различни
леви партии има, както у нас,
така и навсякъде по света,
още от XIX век насам, когато
се появява разделението между социалдемократи и комунисти. Сега навсякъде има
разнообразие от партии,
идентифициращи се като леви
- системни и антисистемни,
парламентарни и извънпарламентарни, умерени и радикални, и т.н. В САЩ и Великобритания, поради мажоритарните системи на гласуване,
различните версии на лявото
съсъществуват в рамките главно на една партия, докато в
останалите страни има много
по-голяма фрагментация.
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С възмущение и гняв Международната федерация на борците от Съпротивата (ФИР),
която е световна асоциация на
антифашистите, научи, че във
вторник е бил осквернен с антисемитски лозунги със спрей
мемориалът “Аушвиц-Биркенау” - мястото, където в окупирана от фашистите Полша са
били изтребени над 1,3 милиона
души, главно евреи. Ако някой
мисли, че с подобни графити
може да изтрие истината за
масовите престъпления или за
заслугите на Червената армия,
освободила лагера на 27 януари
1945 г., дълбоко се заблуждава.
Българският антифашистки
съюз (БАС) се присъедини към
позицията на ФИР, че светът
винаги ще помни историческите събития, свързани с места
като Аушвиц. Всички антифашисти по света и в бъдеще ще
почитат жертвите и ще славят
Червената армия, която спаси
Европа от фашизма.
Виждам с изумление, че и в
сърцето на Европа се намират
хора, които копират вандалщината на българските русофоби
и неофашисти. Нали помните
срамния надпис “В крак с времето” върху Паметника на
Съветската армия в София, посрещнат от бившата власт едва
ли не като художествена изява?
Случаят е показателен

до какво жалко
състояние стига
обществото
под диктата на безотговорната
ни власт. Само преди дни бившият общински съветник и бивш
подуправител на БНБ Мартин
Заимов опозори името си с ново
посегателство върху монумента. БАС осъди вандалските му
действия като поредна проява
на инфантилизъм, талибанщина
и неофашизъм в България. Още
повече, че дядото на този човек
- ген. Владимир Заимов, е легендарна личност със сериозен
принос за антифашистката
съпротива не само в нашата
страна. Да припомним, че
съгласно сключена спогодба
между България и Руската федерация от 1992 г. Паметникът на
Съветската армия, както и другите паметници на съветските
воини на територията на страната, е защитен. Всяко посегателство срещу паметниците на
съветските бойци, както и срещу дейците на антифашистката
борба на българска земя, БАС
счита за престъпление и агресивна форма на неофашизъм и
неонацизъм. Очевидно е, че действията на Заимов са свързани с
предизборната ситуация. Крайнодесните екстремистки сили са
безсилни да предложат идеи за
решаване на проблемите на
българите и затова редовно се
обръщат към изтърканите клишета и идеологеми от миналото.
От създаването си през април 1991 г. като продължител
на Съюза на активните борци
против фашизма и капитализма
БАС неотклонно се бори срещу
всички прояви на неофашизъм и
неонацизъм у нас, в сътрудничество с другите европейски антифашистки движения и ФИР. В
последните години се засилва
опасността от подготовката за
нова война, от възраждането на
фашизма и нацизма в Европа и
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Какво значи
в крак с времето?
Трябва да продължим борбата срещу
проявите на неофашизъм у нас и в Европа
Евгений БЕЛИЙ,
председател на Българския
антифашистки съюз

в света. Като антифашисти ще
продължим да се противопоставяме на обругаването на историческата истина за антифашистката съпротива и оневиняването на престъпленията, извършени от режимите на Хитлер и
Мусолини и техните сателити
от Източна Европа по време на
Втората световна война.
Още през 1991 г. БАС се
учредява като масова, отворена
за всички убедени антифашисти
организация, без разлика на
възраст и политическа принадлежност. В продължение на 30
години нашият съюз не предаде
и не измени на своите идеали и
идеи, като водеше и продължава да води непримирима борба
за запазване на истината за антифашистката съпротива у нас.
С гордост трябва да кажем, че
през тези 30 години запазихме
нашето име и чест, за разлика
от много други партии, съюзи
и организации, които се появиха и изчезнаха от политическата сцена. Нашият съюз е един
от учредителите на ФИР, както
и на Международното движение “Свят без нацизъм”. Дълъг
е списъкът с имената на достойните мъже и жени, посветили
през изминалите 30 години живота и дейността си на антифашистката идея.
След 10 ноември 1989 г., в
изключително тежка и тягостна

политическа атмосфера на разделение и противопоставяне в
обществото, БАС води последователна борба срещу десницата,
към която се присъединиха наследниците на монархофашистите, натрапващи с особена злоба
тезата, че в България не е имало
фашизъм, не е водена антифашистка борба, а участниците в
Съпротивата са обругавани и
наричани терористи, което е без
прецедент в Европа. Все още
има политици и журналисти, които им пригласят.

Фашизмът у нас
започва още през юни 1923 г. и
продължава до септември 1944
г. През този период над един
милион български антифашисти
са преминали през полицейските участъци, затворите и концлагерите. Масово без съд и
присъда е унищожавана българската интелигенция и стотици
честни българи, противопоставящи се на монархофашисткото
управление. Фашистките престъпления през 1923-1925 г. мотивираха световната антифашистка общност да организира
международно антифашистко
движение в защита на жертвите
на “белия терор” у нас. Анри
Барбюс в своята книга “Палачите” описва жестокостите на
българския фашизъм. Затворите
в София, Плевен, Варна, Сливен, Скопие и в други градове,
както и концлагерите Гонда
вода, Св. Никола, Рибарица,
Еникьой ще напомнят за онова
жестоко, нечовешко време. Прелиствайки пожълтелите страници на историята, намираме неоспоримите данни, че от юни
1941 г. до септември 1944 г. са
убити 9140 партизани, 20 070
ятаци и помагачи, изгорени са
над 2100 къщи на антифашисти,
осъдени на смърт от военните
съдилища са около 1600 души, а
правителството определя награда в размер на 50 000 лв. за всяка

отрязана партизанска глава! Над
11 300 евреи от Беломорието,
Тракия и Македония са предадени от българското правителство на нацистите и унищожени в газовите камери на Освиенцим. У нас евреите са пращани в трудови лагери, десетки хиляди са изселвани. Това ли не е
било фашизъм?
Във въоръжената борба срещу немския фашизъм и неговите български съюзници се
включват около 30 000 български партизани и участници в
бойни групи, подпомагани от
200 000 ятаци - комунисти, земеделци, социалдемократи, звенари, безпартийни, представители на различни етноси от единната българска нация - евреи,
турци, арменци.

Съпротивата
в България
имаше и голямо международно
признание. Под ръководството
на Георги Димитров през 1942
г. беше създаден Отечественият
фронт като народно антифашистко движение с една обща цел
- борбата срещу монархофашистката диктатура в България и
установяване на народнодемократична власт.
Такива са накратко историческите факти, които никой
няма право да изопачава, а още
по-малко - да заличава. Ето защо
една от основните и големи задачи на БАС е да се бори с
всички средства за запазването
на историческата истина за антифашистката съпротива, да
напомня на хората за корените, същността и съвременните
форми на възраждащия се фашизъм. Приоритетна задача на
нашия съюз трябва да стане истинската битка за спечелването
на младите хора, за да ги отклоним от онзи водовъртеж на безпаметност, безродство, безнравственост и бездуховенст-

во, на които ги обрича новата
идеология, натрапена в образователната ни система.
Много е страшно, когато
днес млади хора, непознаващи
историята, участват във факелни шествия, изразявайки почит
към човека, който създаде фашистките легиони - ген. Христо
Луков. Столичният общински
съвет няколко пъти прави опити да наименува улици в София
на името на ген. Луков и на
проводника на фашизма у нас
проф. Богдан Филов, който подписа присъединяването на
България към Тристранния пакт
на страната на хитлеристка Германия. С негово участие се
извършва подготовката за депортирането на 11 300 евреи към
лагерите на смъртта; под негово ръководство България обяви
война на Великобритания и
САЩ, последиците от което са
тежките разрушителни бомбардировки над София и други градове. С неговия подпис се
утвърждават едни от най-репресивните закони по онова време
- Закон за защита на държавата
и Закон за защита на нацията. В

учебниците
по история
вече липсва антифашистката
съпротива у нас, а в интернет
на български език се поддържа
богат с материали сайт с фашистка насоченост. Част от обругаването на миналото е и оскверняването на паметници и
паметни плочи на антифашисти.
Днес е особено важно да
отправим поглед напред, към
бъдещето на БАС, към бъдещето на антифашизма, към разширяване на нашето влияние в
обществото. В условията на глобална икономическа, финансова,
социална, здравна и ценностна
криза основните задачи пред нас
са да се борим срещу социалните и духовни предпоставки за
появата на неофашизма, срещу
десния екстремизъм, тероризма
и ксенофобията; да защитаваме
общочовешките ценности и патриотичните добродетели. Конкретно на дневен ред е битката
за историята, защото чрез истината за миналото се градят общество и бъдеще в полза на
хората. В новата информационна ера, чрез интернет и фейсбук, имаме възможности да
стигнем с нашите идеи, тези и
аргументи, с нашето историческо знание до по-широк кръг
хора. БАС отново настоява
бъдещото редовно правителство да предприеме действия за
преразглеждане на осакатеното
съдържание на учебните програми по история. Отново се обръщаме към историците от БАН
да съставят история на България, базирана на документи и
без политически пристрастия.
За да постигнем необходимия резултат, всяка наша инициатива не трябва да приключва
само с изпращането на декларации или протестни писма до
съответните институции, а да я
правим публично достояние на
обществото чрез пресата, интернет, чрез открити дискусии и
участие в телевизионни предавания. БАС трябва да е действаща структура на гражданското
общество, припозната като стожер на антифашизма.
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„София филм фест”
във Велико Търново
Шест нови кинотворби ще бъдат прожектирани
от 8 до 10 октомври в голямата зала на общината
И през 2021 г. екипът на “София
филм фест” и община Велико Търново
остават верни на своята мисия да предлагат на жителите и гостите на старопрестолния град отбрани филми за киномани. От 8 до 10 октомври в голямата зала на община Велико Търново
ще бъдат представени шест от най-интригуващите фестивални кинотворби
за изминалата година, научи ДУМА от
Светлана Дамянова от пресофиса на
фестивала. Билетът е 4 лева, “билет за
двама” - 7 лв., ако билетите са за повече от 2 филма - цената става 3 лева.
Панорамата започва на 8 октомври
в 18 ч. с пълнометражния дебют на
Павел Г. Веснаков “Уроци по немски”.
Той е създаден в копродукция с Германия и разказва за два дни от живота
на мъж на средна възраст, загубил
своята идентичност и решил да емигрира от България. В ролите са Юлиан
Вергов, Васил Банов, Елена Телбис,
Стефка Янорова, Герасим ГеоргиевГеро, Меглена Караламбова, Иван

Налбантов.
Вторият филм с начален час 20 ч. е
една от най-обсъжданите филмови
творби на 2020 и 2021 г. - “Още по
едно” на изкусния датски разказвач
Томас Винтерберг. Историята проследява премеждията на “изследователска” група датски учители, които искат да си добавят липсващите промили
алкохол в кръвта, за да променят начина, по който преподават и да трансформират част от реалността.
Любовната история “Ундине” открива втората вечер в 18 ч. Премиерата на най-новия филм на германския

режисьор Кристиян Пецолд бе на Берлинале 2020, в него отново блести
изящната Паула Беер и поразява хамелеонският талант на Франц Роговски.
От 20 ч. ще бъде показана екранизацията на прочутата литературна творба
“Мартин Идън” на италианския документалист Пиетро Марчело, по едноименната класика на Джек Лондон.
Третият ден започва в 18 ч. с премиерна за града прожекция на “Сестра” - втория пълнометражен филм на
Светла Цоцоркова. Тя ще бъде специален гост заедно със Светослав Овчаров.
Финал на програмата за 2021 г.
поставя чаровният и предизвикателен
филм “Туве” на Зайда Бергрот - от
20 ч. на 10 октомври. Това е разказ за
част от историята на художничката
Туве Янсон.
Десетото издание на “СФФ във
Велико Търново” се реализира и с
подкрепата на веригата киносалони
“Europa Cinemas”.

метъл сцената и общо 12 албума. Проектът “Army of
One” е последният им студиен албум, който съдържа 11
песни, а групата е в състав:
Димитър Димитров - китара
и вокал, Димитър Йорданов
- бас китара и вокал, и Огнян Тодоров - барабани.
Песента “Army of One”,
която дава името на албума,
го открива с пълна мощ, с
максимален двоен педал за
бас барабана, бързи баси, с
вокален тон, нетипичен за
пауър метъл групите, супер
изчистен и с по-високи тонове. Има няколко аранжимента на китара в различни

Майсторски клас на световноизвестния валдхорнист Радек Баборак ще се
състои НМА “Проф. Панчо
Владигеров” на 9 октомври
от 10 до 14 ч. - зала 48 (бул.
“Евлоги и Христо Георгие-

ви” 94), 10 октомври от 16
до 19 ч. - зала 48, 11 октомври от 14 до 18 ч. - зала
“Димитър Ненов” (ул.
“Людмил Стоянов” 6). Посвещава се на 100-годишнината на НМА. Входът е

Галерия “ЛИК” представя за
шести път изложба на художника
Сашо Костов под наслов “Гледна
точка” (до 19 октомври, ул. “Лайош Кошут” 37). Tворческият му
път започва в Русе. В своята творческа биография има повече от 30
самостоятелни изяви в България,
11 в Люксембург и много участия
в общи изложби. Негови творби са
притежание на частни колекции в
Белгия, Холандия, Турция, Гърция,
Япония, Южна Корея, Германия,
Канада и други. Работи в областта на живописта, рисунката и
малката пластика. Член е на СБХ.
Показаните в изложбата творби
са от последната година.

Ще можете да се разходите в
разкошните, ярки светове на Кристина Ляхтова и Меглена Божанова-Петрова чрез тяхната съвместна изложба “Два свята”, съобщава Методий Иванов, генерален
мениджър на Brave creation Art space,
София, ул. “Хан Крум” 4.

СНИМКА ФЕЙСБУК

моменти от песента и едно
бързо соло, умерено агресивно, но с добър вкус. Песента е отлично начало за
албума. В припева китарата
следва вокалната мелодия и

това звучи наистина ефектно”, се казва в представянето. В този дух е анализирана всяка от песните, като се
отбелязват в детайли техните достойнства.

Радек Баборак води
майсторски клас в НМА

СНИМКА НМА

„Гледна точка” на Сашо
Костов в галерия „ЛИК”

Двата свята на Кристина
Ляхтова и Меглена
Божанова-Петрова

„Атлантик” гостува в
Стара Загора с новия си албум
Известната българска
рок група “Атлантик”
продължава своето турне за
представяне на новия си албум “Army of One”. На 9 октомври от 20.45 ч. музикантите ще гостуват в рок клуб
“Клубъ” в Стара Загора,
научи ДУМА от Димитър
Димитров - китарист и вокалист на бандата.
Наскоро аржентинското
уеб списание и радио за рок
и метъл “Cazador Nocturno”
даде положителна оценка за
новия албум на групата.
“Представяме ви българската пауър метъл група, която
има 38-годишна история на

НАКРАТКО

свободен за слушатели, при
спазване на противоепидемичните мерки.
Валдхорнистът и диригент Радек Баборак е сред
най-ярките фигури на световната музикална сцена
днес. Роден в Пардубице
(Чехия), по време на следването си в Пражката консерватория е победител на
най-големите конкурси в
света. През 1995 г. е удостоен с “Грами” за класическа музика и с “Dawidov
Prize”. На 18-годишна
възраст е назначен за първи
валдхорнист на Чешката
филхармония. След две години печели същия пост в
Мюнхенска филхармония, а

от 2001 г. подписва ексклузивен договор с Бамбергските симфоници. В периода 2003-2010 г. е първи
валдхорнист в Берлинската
филхармония. Сега се посвещава на дейността си
като солист, диригент, камерен изпълнител и педагог.
Баборак е гост-професор в университета “Тохо”
в Токио и в Escuela Superior
de Musica “Reina Sofia” в
Мадрид. Преподава в Академията по музика в Прага,
води курсове по валдхорна
в Германия и Швейцария.
От 2021 г. е главен диригент на Западночешката
филхармония.

Писател от Танзания
спечели Нобела
за литература
Писателят от
Танзания Абдулразак Гурна спечели
Нобеловата награда за литература
за 2021 г. Това
обяви Нобеловият
комитет на Шведската академия.
Наградата беше
присъдена на Гурна
СНИМКА
“за неговото безNEWS.BG/
GETTYIMAGES
компромисно и чувствено разобличаване на последиците от колониализма
и съдбата на бежанците във водовъртежа на културите и континентите”, се изтъква в решението на
комитета. Наградата се присъжда
от Шведската академия и е на стойност 10 млн. шведски крони ($1,14
милиона). Роден в Занзибар през 1948
г., Гурна пристига в Англия като
бежанец в края на 1960-те години.
Той е автор на 10 романа и няколко
разказа, съобщи news.bg.
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Днес и утре времето ще бъде предимно облачно. Ще има и валежи, на места значителни по количество. Вятърът ще е найчесто умерен, в Северна България и източните райони временно
силен, от изток-североизток. Минималните температури ще се
повишат, дневните ще се понижат и ще бъдат между 10 и 16
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 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 8 ÂÔ./
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÒÚÓ‚ÂÚÂ
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ 12-ÒÂËÂÌ Ú‚
ÙËÎÏ
/ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ,
1992„./, 6 ÒÂÁÓÌ, 1 ÂÔËÁÓ‰, ‚ ÓÎËÚÂ: œ‡ÚËÒËˇ
ÃËÈ‡‰Â, –ÂÏÓ ƒÊÂÓÌÂ,
‘ÂÛ˜Ó ‰Â ◊ÂÂÁ‡, ¡˛ÌÓ
ÂÏÂ Ë ‰. (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ’‡ÌË·‡Î 13-ÒÂËÂÌ Ú‚
ÙËÎÏ /—¿Ÿ, 2014„./, 2
ÒÂÁÓÌ, 1 ÂÔËÁÓ‰, ‚ ÓÎËÚÂ: Ã‡‰Ò ÃËÍÂÎÒÂÌ,
ÀÓ˙ÌÒ ‘Ë¯·˙Ì, ’˛
ƒ‡ÌÒË, ‡ÓÎËÌ ƒÂ‚ÂÌ‡,
’ÂÚËÂÌ œ‡Í Ë ‰. (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, 8 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.30 ì◊Â‚ÂÌ Í‡ÚÓÌî (Ô)
02.25 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
03.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
04.15 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.15 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 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
09.00 ì◊Â‚ÂÌ Í‡ÚÓÌî (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
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 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·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.3
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.23
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15 ÂÔ.44
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.15
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.59
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.8
00.00 ì◊˙Íî - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.4
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.9
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◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî - ÒÓˆË‡ÎÌÓ-Ô‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.45 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î Á‡·‡‚ÌÓ ¯ÓÛ Á‡ ÁÌ‡ÌËˇ
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì“Ë ‡ÍÓ‰‡î - ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
23.10 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ-ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ
ÚÓÍ-¯ÓÛ
00.00 ìœ‡ÁË ÒÂ, ÒÍ˙Ô‡î - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
01.55 ì Î‡ÒËÍî - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
03.40 ì¿„ÂÌÚËÚÂ Ì‡ √¡ Ò˙˘Ó
ÒÂ ‚Î˛·‚‡Úî - Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ
05.05 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî

ОВЕН

ВЕЗНИ

Ще отбележите ново начало за бизнеса си или
друга, обвързваща ви с
перспективите си активност.

Ако имате своите безпокойства се съсредоточете
върху проблема, без да си
го изкарвате на когото и
да било.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Започнатото ще ви увлече с перспективата да
разкриете в пълнота уменията си, с което ще
печелите.

Изискванията, които поставяте пред себе си повишават ангажираността ви. Насърчавайте хората около вас.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Поставяте си значими
цели, а губите време в
излишни обяснения и съвети, от които не се интересуват.

С много нещо ще провокирате интереса към себе
си, но сред важните се
откроява позицията ви по
социални теми.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Мислете за впечатлението, което оставяте. Лични въпроси ще ви подтикнат към конкретни и
важни стъпки.

Времето е много подходящо за важни лични занимания и ще направите
това, което ви носи успокоение.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

В добро разположение на
духа сте и със сериозно
внимание към всичко, което представлява интерес за вас.

По-спокойни бъдете днес,
за да ви бъде по-лесно в
решаване на служебните
въпроси, които стоят
пред вас.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Не е във ваш интерес да
се конфронтирате с колегите и хората около вас.
Покажете загрижеността си.

Бъдете премерени в думите, като се съсредоточите върху работа и помалко се ангажирате с не
поискани съвети.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

15

ПЕТЪК
8 ОКТОМВРИ

2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Почвите са място, където живеят повече
от 1/4 от всички живи същества на Земята.

Õ‡ ÍÛÔÓÌËÚÂ Ì‡ ¡¿Õ, ÔÓÌÂÊÂ ·˛‰ÊÂÚ˙Ú ËÏ ÌÂ ÒÚË„‡Î Á‡ Ò‡ÎÙÂÚÍË, ÏˇÚ‡ÎË ÂÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËË...

Йостебалдрен в Норвегия е най-големият
планински ледник на Стария континент.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Българска група свири
на световното в Дубай
Единствената българска група, поканена да
свири на световното изложение Expo 2020 в
Дубай, е “Jeremy?”. Мащабното събитие посреща най-добрите и обичани родни инди рок музиканти в програмата си на
9 октомври на грандиозната Jubilee Stage, която
е най-голямата сцена на
събитието.
Изложението в ОАЕ
е разположено върху
близо 5000 декара площ,
като в него участват 192
държави от цял свят. По
време на Expo 2020, в
продължение на шест
месеца, ще се провеждат
шест отделни впечатляващи музикални събития. А именно в първото от тях - World Beats
Festival, ще вземе участие и българската група

Темата на тазгодишното издание на изложението
е „Свързвайки умовете, създаваме бъдещето”
“Jeremy?”. Гигът им ще
е с продължителност цял
час, а в едно от парчетата, които ще изпълнят
(“Just like the Rolling
Stones”), на сцената ще
стъпят и танцьори, под
специалната хореография на известния британски артист в този
жанр Danny Lee.
Expo 2020 в Дубай е
първото изложение, което се организира в
страна от Близкия изток,
а темата на изданието е
“Свързвайки умовете,
създаваме бъдещето”. В
бляскавата церемония
по откриването му преди броени дни участваха изпълнители от Обе-

√≈Œ–√» “¿Õ≈¬,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡
Ë Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ‡·ÓÚË
ƒ»Õ Œ Δ≈À≈¬,
˜ÎÂÌ Ì‡ Õ— Ì‡ ¡—œ,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ƒ‚ËÊÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ‚ÂÚÂ‡ÌËÚÂ ‚ ¡—œ
«¿’¿–» —»–¿ Œ¬, ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ
»¬≈À»Õ¿ ¬¿—»À≈¬¿,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡ Ë ‚Ó‰ËÚÂ
»¬Œ ’–»—“Œ¬, Â‚Ó‰ÂÔÛÚ‡Ú
…Œ–ƒ¿Õ Õ»’–»«Œ¬,
ËÍÓÌÓÏËÒÚ Ë ÔÓÎËÚËÍ
–¿—»Õ ’»Ã»–— »,
‰ËÔÎÓÏ‡Ú, ÔÓÂÚ
Õ» ŒÀ¿… Œ≈¬, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ
–”Ã≈Õ √”Õ»Õ— »,
ÍÏÂÚ Ì‡ œ‡‚Âˆ

Маймуна замеря
минувачи с пари
Музикантите са щастливи да бъдат част
от толкова престижно световно събитие
динените арабски емирства и Саудитска Арабия, както и световноизвестният Андреа Бочели,
Ели Гулдинг и китайският пианист Ланг Ланг.
Родните музиканти

от “Jeremy?” са изключително щастливи да
бъдат част от толкова
престижно и грандиозно световно събитие и
с пълни сили се готвят
да забият на голямата

сцена в съботния ден.
През лятото групата направи редица концерти
в България и пусна силно провокативно парче
и видео към него - “Day
Job”.

Маймуна открадна пачка с
банкноти на стойност около
хиляда евро, качи се на дърво и
започна да замеря минувачите с
пари в град в индийския щат
Мадхя Прадеш. Животното задигна сумата от водач на рикша,
който карал пътници. Те се оказали в задръстване и излезли от
триколесното превозно средство, за да видят какво причинява

Всяка втора играчка от интернет е опасна за децата

СНИМКА БГНЕС

88% от купените онлайн подаръци
не отговарят на никакви стандарти

Почти половината от играчките, поръчани от трети страни
онлайн, са опасни за подрастващите, установи ново проучване.
Докладът, заявен от Британската
асоциация за играчки и хобита
(BTHA), разкри, че много от купените по интернет подаръци
могат да задавят, удушат, изгорят, отровят детето, както и да го
удари ток, предаде “Скай нюз”.
От 255 играчки, избрани, проверени и тествани на случаен
принцип, 88% не отговарят на
никакви стандарти, а 48 на сто са
опасни за игра. Докладът тества
артикули, поръчани чрез Amazon,
eBay, AliExpress и Wish, BTHA.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

Наскоро двегодишно едва бе
спасено, след като майката е купила магнити във формата на
сладкиши, а детето ги е погълнало. Рентгенова снимка показа, че
магнитите са толкова силни, че
са се свързали един за друг в
стомаха на момчето и са разкъсали части от червата.
Засега няма международна
законова разпоредба, която да
принуждава онлайн магазините
да проверяват безопасността на
продуктите, които се продават в
интернет. Много от виртуалните продавачи са базирани в чужбина и са извън юрисдикцията
на местните закони.

»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¿

СНИМКА GLOBALLOOKPRESS.COM

Подобни инциденти
с животни не са
рядкост в Индия
трафика. През това време дивата
маймуна грабнала пачката банкноти, увити в кърпа, и избягала,
преди някой да я забележи и да
я спре. След това се качила на
дърво, разтворила кърпата и решила да хвърля намерените в нея
пари по местните жители. Хората, на свой ред, се втурнали да
събират банкнотите и взели
почти половината от сумата.

Бадемите забавят
стареенето
Бадемите спомагат за забавяне процеса на стареене на организма и се смятат за “най-женската” ядка. Твърдението
е на британски изследователски екип,
анализирал свойствата им. Според експертите бадемите съдържат магнезий и
витамини от група В, които помагат, найвече на жените, да поддържат здрава
нервната си система. Също така тези ядки
са богати на витамин Е и силиций, незаменими са при поддържане на еластичността и стегнатостта на кожата и за
нормализиране на хормоните.
Бадемите са полезни и поради
съдържанието на цинк, а редовната им
консумация води до понижаването на
лошия холестерол. Но не бива да се ядат
повече от 10-15 ядки дневно заради високата им калоричност.

16

ПЕТЪК
8 ОКТОМВРИ

Първи медал на Световното по борба
България заслужи първи
медал на Световното по борба. Донесе го Биляна Дудова
(59 кг), която късно снощи
спори за златното отличие. Четирикратната европейска шампионка излезе на тепиха срещу Акие Ханай (Яп). Това бе
втори опит на врачанката за
златото, след като не успя при
първия в Будапеща 2018 г.,
когато остана със сребро.
Българката бе безупречна

до големия мач. Първо тя надделя два пъти с по 10:0, след
което сломи Сарита Мор (Индия) с 3:0. Така до финала нашата не загуби дори точка.
Бронзовата олимпийска медалистка Евелина Николова
(57) този път не успя, след като
отпадна на 1/4-финал от Сае
Нанджо (Яп). Мими Христова
(65) не излезе в битката за
бронза срещу Йохана Матсон
(Шв), защото е с извадено рамо.

СНИМКА BUL-WRESTLING.ORG

Биляна Дудова побеждава с технически туш Инета Дантаите (Лит) на Световното в Осло

България остава
без селекционер
Ясен Петров напуска при смяна на ръководството на БФС
България може да остане без селекционер още във вторник след мача със
Северна Ирландия. Световната квалификация е часове след изборния конгрес на БФС. Наставникът Ясен Пет-

ров призна, че ще напусне поста си при
смяна на ръководството. Главен опонент на настоящия шеф Боби Михайлов е Димитър Бербатов. Пловдивчанинът разкри намеренията си на лети-

ще София преди заминаване за Литва,
където утре на “лъвовете” им предстои
световна квалификация.
“Назначен съм от това ръководство. Ще бъда с него. Точка. Винаги съм

бил лоялен”, отсече Петров. Той бе категоричен, че няма как да остане селекционер при предложение от евентуален нов президент на БФС. Петров бе
назначен в началото на годината, когато Михаил Касабов бе начело на централата. Михайлов оттегли оставката
си в края на април.
“Искаме да покажем добро лице и да
постигнем добър резултат. Футболистите знаят за какво играят. Литва ще бъде
в съвсем друг състав, с опитни играчи.
Ще гледаме различен мач. Трябва да се
приспособим към изкуствения терен.
Доволен съм от старанието на играчите.
Искам да спечелим и двата мача. Момчетата имат настроение, а това е най-готиното нещо, което показват. Имам мисия
с тези футболисти. Имам мечти, няма да
ги споделя, но искам да работя с тези
играчи”, каза още Петров.

ƒ¿ œŒ—–≈ŸÕ≈Ã ÕŒ¬»ﬂ —≈«ŒÕ «ƒ–¿¬»
ÓÎÍÓÚÓ Ë ‰‡ ÌÂ ÌË ÒÂ ËÒÍ‡, ÒÂÔÚÂÏ‚Ë Ì‡ÔÛÒÍ‡ ‰ÌËÚÂ ÌË, ‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÌÂ„Ó ÌË Ì‡ÔÛÒÍ‡
Ë ÓÌÁË ÒÔÂˆËÙË˜ÂÌ ÒÓÎÂÌ ‚ÍÛÒ Ì‡ ÎÂÚÂÌ ·ËÁ Ë Ì‡ ·ÂÁÍ‡ÈÌË ÌÓ˘Ë Ò ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ ÓÙÓÏÎÂÌËÂ Ì‡ Ú˙ÊÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë ˘Û˜ÂÚ‡. » ‚ÒÂ Ô‡Í - ‡ÍÓ ÚÓ‚‡ ·Â¯Â ÎˇÚÓ Í‡ÚÓ ìÎˇÚÓî Ë
ÒÂÔÚÂÏ‚Ë, Í‡ÚÓ ìÒÂÔÚÂÏ‚Ëî - ÏÓÊÂ ·Ë ‚ÒË˜ÍÓ ˘Â¯Â ‰‡ ËÁ„ÎÂÊ‰‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ Ú‡„Ë˜ÌÓ.
ÕÓ Á‡ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ, Ë Ú‡ÁË „Ó‰ËÌ‡ ÌË˘Ó ÌÂ Â Í‡Í‚ÓÚÓ Â ·ËÎÓ Ë ‚ÒË˜ÍÓ Â Ò Ì‡‰‚ËÒÌ‡Î‡Ú‡
ÒˇÌÍ‡ Ì‡ ‚ËÛÒ‡.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ˜Ó‚ÂÍ Â Á‰‡‚, ÚÓÈ ÌÂ ÏËÒÎË Á‡ Ò‚ÓÂÚÓ Á‰‡‚Â, ÌËÚÓ Á‡ ÚÓ‚‡ Í‡Í
‰‡ „Ó ÔÓ‰‰˙Ê‡, ÌËÚÓ Á‡ ÚÓ‚‡ Í‡Í ‰‡ ÌÂ ÚÓ‚‡Ë ÚˇÎÓÚÓ ÒË Ë ‰‡ ÏÛ ÒÔÂÒÚË Â‰Ëˆ‡
Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ÔÓ·ÎÂÏË. ÃÓÊÂ ·Ë ÚÓ˜ÌÓ ÒÂ„‡ Â ‚ÂÏÂ ‰‡ Ó·˙ÌÂÏ ÔÓ-ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
Ì‡ ÚÓ‚‡ Ò˙‚˙¯ÂÌÓ Ú‚ÓÂÌËÂ - Ì‡¯‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡ ËÏÛÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡.
»ÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â Ô˙‚‡Ú‡ ·‡ËÂ‡ ÒÂ˘Û Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÚÓ„ÂÌÌË Ó„‡ÌËÁÏË ‚
ÚˇÎÓÚÓ ÌË. “ˇ ÒÂ ·ÓË, Í‡ÍÚÓ Ò ‚˙Ì¯ÌËÚÂ, Ú‡Í‡ Ë Ò ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ËÁÏÂÌÂÌËˇ Ì‡ ÍÎÂÚÍËÚÂ
Ë ÚˇıÌÓÚÓ Á‡·ÓÎˇ‚‡ÌÂ. ÎÂÚÍËÚÂ Ì‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÌË ÒËÒÚÂÏ‡ Ò‡ ÓÍÓÎÓ 2 ÚËÎËÓÌ‡ - ˆˇÎ‡
‡ÏËˇ Á‡˘ËÚÌËˆË, ÍÓËÚÓ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ô‡ÁˇÚ Á‰‡‚ÂÚÓ ÌË. ¿ÍÓ Ì‡ÒÚ˙ÔË ÔÓ·Ë‚ Ë ËÌÙÂÍˆËˇÚ‡
‚ÒÂ Ô‡Í ÛÒÔÂÂ ‰‡ ìÒÂ ‚Ï˙ÍÌÂî ‚ Ó„‡ÌËÁÏ‡, ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÌË ÒËÒÚÂÏ‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ Â‰ËÌ ÏËÎËÓÌ
ÌÓ‚Ë ÍÎÂÚÍË Ì‡ ÒÂÍÛÌ‰‡Ú‡.
Õ‡‚Â‰Ì˙Ê Úˇ ÏÓÊÂ ‰‡ Ó·ÂÁ‚Â‰Ë 42 ÏËÎËÓÌ‡ ì˜ÛÊ‰Ëî ÍÎÂÚÍË. “ÓÎÍÓ‚‡ Ò‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ
ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË, ÍÓËÚÓ ÔÓÔ‡‰‡Ú ‚ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÌË Ò‡ÏÓ ÔË Â‰Ì‡ ˆÂÎÛ‚Í‡.
◊Ó‚ÂÍ ÒÂ ‡Ê‰‡ Ò˙Ò ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ˇ Ì‡ ·ÓÎÂÒÚËÚÂ. ÕÓ Úˇ ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â ÓÚÒÎ‡·ÂÌ‡, Á‡‡‰Ë Ì‡˜ËÌ‡ ÌË Ì‡ ÊË‚ÓÚ - ÌÂÁ‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ ı‡ÌÂÌÂ, ÒÚÂÒ,
‡ÎÍÓıÓÎ, Ú˛Ú˛ÌÓÔÛ¯ÂÌÂ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë Ù‡ÍÚÓË. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ËÏÛÌËÚÂÚ˙Ú ÌË ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰ÔÓÏÓ„Ì‡Ú, Á‡ ‰‡ ÒÂ Á‡Ô‡ÁË ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ Ô˙ÎÌÓˆÂÌÌÓÒÚ. Ó„‡ÚÓ
ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÌË ÒËÒÚÂÏ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ ‰Ó·Â, ‚ÒË˜ÍË ÌÂÈÌË ˜‡ÒÚË ‰ÂÈÒÚ‚‡Ú Ò˙„Î‡ÒÛ‚‡ÌÓ,
·˙ÁÓ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ, Ë ÚÓ‚‡ ÌÂÏËÌÛÂÏÓ ÒÂ ÓÚ‡Áˇ‚‡ ·Î‡„ÓÚ‚ÓÌÓ Ì‡ ˆÂÎËˇ ÌË Ó„‡ÌËÁ˙Ï. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ‡Ú‡Í‡Ú‡ Ì‡ ‚ËÛÒËÚÂ ÒÂ ‰˙ÎÊË ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ÓÚÒÎ‡·ÂÌ‡ ËÏÛÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡. »‰Â‡ÎÌËˇÚ Ì‡˜ËÌ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡ÒËÏ ÓÚ ‚ËÛÒËÚÂ Â ‰‡ ÔÓ‰ÔÓÏÓ„ÌÂÏ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ
Á‡˘ËÚÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ ÌË.
«ËÌ—Âƒ Â ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ ‚‡ÊÌËÚÂ Á‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ˆËÌÍ, ÒÂÎÂÌ, ‚ËÚ‡ÏËÌ D Ë
‚ËÚ‡ÏËÌ C. “‡ÁË ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÎË Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡
ÒÂ˘Û ‚ËÛÒË, ·‡ÍÚÂËË Ë ‰Û„Ë Ô‡ÚÓ„ÂÌÌË. ¬ËÚ‡ÏËÌËÚÂ Ë ÏËÌÂ‡ÎËÚÂ ‚ «ËÌ—Âƒ ‰ÓÔËÌ‡ÒˇÚ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡.
Œ„‡ÌË˜ÌËˇÚ —ÂÎÂÌ Â ÏÓ˘ÂÌ ‡ÌÚËÓÍÒË‰‡ÌÚ Ë ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÍÎÂÚ˙˜ÂÌ ÔÓÚÂÍÚÓ. ŒÔÚËÏËÁË‡ Ò˙‰Â˜ÌÓ-Ò˙‰Ó‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë ÒÚËÏÛÎË‡ ËÏÛÌËÚÂÚ‡. »ÁÎˇÁÓı‡ ‰ÓÒÚ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË,
ÍÓËÚÓ ‚Â˜Â ‰ÓÍ‡Á‡ı‡ ‚˙ÁÍ‡Ú‡ Ì‡ ÒÂÎÂÌ‡ Ò ÍÓÓÌ‡‚ËÛÒ‡. ÕÂ„Ó‚ËˇÚ ‰ÂÙËˆËÚ ÒÂ ÓÍ‡Á‡
ÔˇÍÓ Ò‚˙Á‡Ì Ò ‚ËÒÓÍËˇ ËÒÍ ÓÚ Á‡‡Áˇ‚‡ÌÂ.
÷ËÌÍ˙Ú Â ÒÓ˜ÂÌ Í‡ÚÓ Â‰ÌÓ ÓÚ Ô˙‚ËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Á‡˘ËÚÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË
ÒÂ˘Û ÍÓÓÌ‡‚ËÛÒ‡. ÷ËÌÍ˙Ú Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÂÌ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡. ÷ËÌÍ˙Ú ‚ «ËÌ—Âƒ (ZinSeD) Â ‚ Ó„‡ÌË˜Ì‡ ıÂÎ‡ÚÌ‡ ÙÓÏ‡. “Ó‚‡ „Ó Ô‡‚Ë ÎÂÒÌÓÛÒ‚ÓËÏ Ë Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ·ËÓÌ‡ÎË˜ÌÓÒÚ.
¬ËÚ‡ÏËÌ D Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡.œÂÁ 2009 „.
Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇÚ ËÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡‚‡, ˜Â ÌËÒÍËÚÂ ÌË‚‡ Ì‡ ‚ËÚ‡ÏËÌ
D Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ˜ÂÒÚË Ì‡ÒÚËÌÍË Ë „ËÔ. œÂÁ 2017 „. „ÓÎˇÏ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÍÎËÌË˜ÌË ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ ÔÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ÔËÂÏ˙Ú Ì‡ ‚ËÚ‡ÏËÌ D Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ¯‡ÌÒÓ‚ÂÚÂ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÂÒÔË‡ÚÓÌË ËÌÙÂÍˆËË Ò ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 42%. ¬ËÚ‡ÏËÌ D ‚ «ËÌ—Âƒ (ZinSeD) Â ÓÚ ÌÂ‡ÎÂ„Ó„ÂÌÂÌ Ì‡ÚÛ‡ÎÂÌ ‡ÒÚËÚÂÎÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ë Â ‚ ÍÓÎÂÍ‡ÎˆËÙÂÓÎ - ÓÚÎË˜ÌÓ ÛÒ‚ÓËÏ‡ ÙÓÏÛÎ‡.
¬ËÚ‡ÏËÌ C ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÒÂ˘Û ‚ËÛÒË,
·‡ÍÚÂËË Ë ‰Û„Ë Ô‡ÚÓ„ÂÌË. ¬ËÚ‡ÏËÌ C Â ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ Í‡ÎˆËÂ‚ ‡ÒÍÓ·‡Ú. œÂ‰ËÏÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË ÙÓÏ‡ ÔÂ‰ ‡ÒÍÓ·ËÌÓ‚‡Ú‡ ÍËÒÂÎËÌ‡ Â, ˜Â Í‡ÎˆËÂ‚ËˇÚ ‡ÒÍÓ·‡Ú Â ÔÓ-ÎÂÍ
Á‡ ÒÚÓÏ‡ı‡.
≈‰Ì‡-‰‚Â Ú‡·ÎÂÚÍË, ‰ÌÂ‚ÌÓ, «ËÌ—Âƒ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ‰ÓÁ‡ Á‰‡‚ Ë ÒËÎÂÌ
ËÏÛÌËÚÂÚ, „ÓÚÓ‚ ‰‡ ÒÂ ·ÓË Ò ‚ËÛÒË.
ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ «ËÌ—Âƒ ‚ ‡ÔÚÂÍËÚÂ Ë ÓÌÎ‡ÈÌ Ì‡ www.botanic.cc.
ÕÂÍ‡ ‰‡ ‰‡‰ÂÏ Ì‡ ÒÂ·Â ÒË Ë Ì‡ ·ÎËÁÍËÚÂ ÒË Á‰‡‚Â!
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