Милионерът
Бабиш
загуби
изборите

Иван Таков: Проблемите
на „Топлофикация”
не бива да се
замитат повече

Собственикът
на „Вера Су”
бездействал заради
застраховката
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Близо 60 на сто
от българите
не искат
еврото

НЯКОЛКО ÄÓÌÈ
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Ина МИХАЙЛОВА

Стр. 6

25% в листите на БСП са финансисти
НС на партията одобри листите за парламентарните избори.
В тях специалистите в социалната политика, здравеопазването, образованието, културата и журналистиката са 28%, юристите - 15%.
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Централите спират
най-рано през 2035 г.

П
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Австрийският
канцлер подаде
оставка
за корупция

50 ст.

БРОЙ 194 (8789)
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От Брюксел искали краен срок, за да ни
отпуснат пари по Плана за възстановяване

реживяхме едни избори без
поименното участие на Бойко Борисов и Делян Пеевски в листите. Е, стига ни толкоз. Те пак
идват (стр. 3). С пълна сила. Предизвикателно и арогантно, повече от нагло. На онези, които се
самозалъгваха и заблуждаваха, че
злото е победено, започва да им
светва. Моделът е тук. Не си е
тръгвал. Той заложи капани навсякъде, раздаде милиарди в
аванс, купи хора, приватизира
бизнеси, прикри се и зачака звездния си час. И той дойде.
Изпълзяха и започнаха да плашат. Няма да има пенсии за пенсионерите от януари, ако гласуват за Радев, страхува Борисов.
Ще се появявам повече и ще станат ясни много неща за много
хора, пророкува Пеевски.
Те се завръщат. Залагайки
всичко, за да опазят Модела и
статуквото. В битка на всяка цена
не просто за парите и могъщата
си империя, а за физическото си
оцеляване.
Дали се страхуват? И още
как!
Ако бяха спокойни и нещата
вървяха “по план”, навярно щяха
да продължат безметежното си
съществуване в сараите у нас и в
чужбина, в зайчарника в Банкя.
Само че те са притиснати. Разделени и атакувани от всички страни. И не се знае докога ще
издържи “каскетеният покрив”
над главите им. Затова е по-добре да бъдат имунизирани. Депутатски.

Правителството обсъжда три варианта за затваряне на въглищните централи
- през 2035 г., 2038 г. или
2040 г., съобщи министърът на енергетиката
Андрей Живков. Крайният

срок е изискване на Брюксел, за да бъде одобрен
Планът за възстановяване,
по който България очаква
да получи 12,6 млрд. лв.
Най-вероятната дата за затваряне ще бъде 2035 г.,

като ще има възможност за
удължаване на срока с няколко години, каза по-рано
вицепремиерът Атанас Пеканов. 2035 г. е и официалното предложение на Асоциацията на индустриал-

ния капитал в България. Тя
смята, че тази дата е изпълнима, при положение
че се разработи план за
включване на заместващи
мощности.
Стр. 5
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EUR:
1.95583

GBP:
2.30396

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ДЪЖДОВНО

USD:
1.69058

CHF:
1.82209
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

2500 бегачи участваха в трите дисциплини на маратона на София. При мъжете в класическата
дистанция победи кениецът Дънкан Коеч, а при дамите - туркинята Ердал Тубай
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ПЕТЪР ВИТАНОВ:

Убеден съм в победата
на Румен Радев
Вицепрезидентът Илияна Йотова не приема
изборите като състезание с един кон
Въпреки всичко, аз съм убеден в
победата на Румен Радев, коментира в
тв участие ръководителят на делегацията на “БСП за България” в Европейския парламент Петър Витанов. “В
началото на кампанията станаха ясни
две неща - от една страна от кандидата
на ГЕРБ проф. Герджиков през Лозан
Панов та до Луна, всички говорят за
президента Радев и се опитват да се
мерят с него. Цялото говорене на част
от тези кандидати е базирано на антиРадев риторика. Не виждаме ясни послания, политики и намерения, а вой-

на срещу настоящия президент. От
друга страна се очертаха ясно и патериците на кандидата на ГЕРБ”, обобщи социалистът, който е част от Инициативния комитет в подкрепа на Румен Радев и Илияна Йотова. Витанов
припомни, че БСП е партията, която
заложи на Радев и му даде доверието
си още преди пет години. Той е одобряван масово от социалистите, а европейските депутати от левицата дадоха
своята подкрепа още през март.
За парламентарния вот Витанов
смята, че “Продължаваме промяната”

Обсъждат вход със
„зелен сертификат”
в заведения
Скоро в България ще е необходимо хората да имат
поставена ваксина, доказано скорошно преболедуване
или скорошен отрицателен тест, за да влизат в обекти
като ресторанти, хотели, театри, фитнеси и др. Идеята
сподели министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров. Според него засега няма нужда от промяна на
мерките, но се върви в посоката на голяма част от
европейските страни. Така нямало да се ограничава
посещаемостта в заведенията, те ще могат да работят
на пълен капацитет, но със “зелен сертификат”.
Ако мярката влезе в сила, първоначално е възможно да бъдат осигурени безплатни бързи тестове, стана
ясно от думите на главния здравен инспектор Ангел
Кунчев. Според него тогава персоналът на всички
обществени места трябва да е 100% имунизиран. Той
прогнозира, че ако половината области влязат в тъмночервената зона, е възможно затягане на мерките.
Междувременно от най-голямата спешна болница у нас “Пирогов” заявиха, че отделенията са пълни,
а болните много. В болницата има 176 пациенти с
КОВИД-19, 28 са интубирани, а между тях няма
нито един ваксиниран. “Проблемът с леглата не е
толкова голям, колкото с хората. Изтеглени са служители от други структури. Отвсякъде са взети хора,
за да се сформират екипи. За 10 реанимационни
легла са нужни 30 души екип. Това натоварва другите звена”, заяви детският реаниматор д-р Богдан
Младенов, който дава дежурства и в интензивното
КОВИД-отделение. Осем отделения в “Пирогов” са
трансформирани за болни от коронавирус.

ще “откраднат” избиратели от всички
партии, като най-потърпевши ще са
тези, които досега се представяха като
алтернатива и промяна. “Министрите,
които направиха новия проект, почерпиха от доверието, което имаше цялото служебно правителство, както и
президентът Радев. Не смятам обаче,
че самият Радев е поощрил този проект”, заяви евродепутатът.
“БСП ще се бори за победа, но
тези избори са непредвидими. Непредвидима е и ситуацията след изборите, защото след три поредни избори всяка партия ще изглежда приемлив политически партньор”, отбеляза
Витанов. Той бе категоричен, че във
фокуса на партиите след изборите
трябва да са и важните европейски

теми, които остават на заден план. “12
години темата за въглищните централи беше умишлено замитана под килима. Дойде времето, в което партиите трябва да вземат тежкото решение
за съдбата им и то при национален
консенсус”, каза Витанов.
По повод предстоящите президентски и парламентарни избори вицепрезидентът Илияна Йотова коментира, че
те ще бъдат истинско състезание и
хората ще изберат по-добрите. “Аз не
приемам президентските избори като
състезание с един кон, а всички кандидатпрезидентски двойки заслужават
уважение”, заяви тя.
Решението на Радев и Йотова е да не
стават залог на партиите и да не стават
разменна монета в игрите им. Двамата
търсят подкрепа от всички граждани,
независимо каква политическа принадлежност имат. “Разликата между нас и
останалите двойки е, че ние не обещаваме, а продължаваме”, каза Йотова, която
посочи, че малко назад остава кампанията за парламентарните избори.
Йотова уточни, че Румен Радев не
е причината да има толкова дълъг служебен кабинет. “Ние бяхме най-големите радетели да има стабилно правителство, но държавният глава състави
успешната формула за служебния кабинет”, категорична бе Йотова.

Детска градина „Мара Петлякова”
става „Червената шапчица”
Детска градина в София, която носи името на
героиня от антифашистката съпротива от Втората световна война, ще
бъде преименувана на
“Червената шапчица”. За
това алармира общинският съветник от БСП Иван
Таков. Докладът е внесен
от кмета на район
“Възраждане” Савина
Савова и в него се казва,
че инициативата е на директорката, педагогическия съвет и родители.
Детска градина номер

1 е построена през 1950
г. и оттогава се нарича
“Мара Петлякова”. Заедно с Йорданка Чанкова и
Лиляна Димитрова тя е
въдворена в концлагер
“Свети Никола” през
1941 година, по-късно
бягат, а когато Петлякова
е на 31 години, отново е
арестувана и разстреляна
заради антифашистката й
дейност в Дупнишкия
партизански отряд.
“Вече 71 години детската градина в моя район “Възраждане” носи

името на Мара Петлякова. Сега изведнъж на управляващите в Столичната община им скимнало да
го сменят”, коментира
Иван Таков. Той е възмутен и от мотива за преименуването - в София
нямало друга градина с
името “Червената шапчица”, а приказката оказвала възпитателна роля с
нравствените идеи и простора на въображението.
“И нито дума за личността на Мара Петлякова! Вероятно защото в

момента политическата
конюнктура налага историческите факти да
бъдат забравени, изкривени и изтрити. Днес
новата фашизоидна пропаганда подменя историята с детски приказки...
Утре несъгласните ще
ги прати в някой нов
“Свети Никола”!”, заявява възмутено социалистът, който е категоричен, че този пасквил
няма да получи подкрепата на общинските
съветници от БСП.

Център „Алеф” обяви литературен
ученически конкурс
Центърът за еврейско-българско
сътрудничество “Алеф” започва
Деветия литературен ученически
конкурс “Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”.
Участниците в конкурса ще творят
по темата “Необикновени постъпки

на обикновени хора”. Те трябва да
се пренесат във времето на Холкоста и да сътворят литературна творба, в която да разкажат за обикновени хора, извършили постъпки, изискващи високи морални качества,
проличали ярко при спасяването на

българските евреи. Конкурсът е
насочен към учениците от 8 до 11
клас в България, Европа и Израел.
Те трябва да представят художествен разказ, написан специално за
този конкурс. Конкурсът ще
продължи до 1 февруари 2022 г.

Села излязоха
на протест заради
лоша инфраструктура

СНИМКА БНР

Разбитите улици изкараха на протест хората от Зидарово

Жители на две села излязоха на протест заради лоша инфраструктура. Едно от тях е странджанското село Зидарово. Хората са
недоволни от разбитите улици и огромните дупки по общинския
път, както и от затлаченото дере и от старата водопроводна мрежа
в селото. Протестът им беше подкрепен от кмета на Зидарово
Стойчо Петков. 71 000 лева е бюджетът, отпуснат от общината за
селото, но само 18 000 от тях са предвидени за ремонти по улиците. Жителите на Зидарово са готови със собствени средства да
започнат да запълват дупките по улиците и общинския път.
Недоволни затвориха пътя за Велинград на изхода на с. Варвара. Те се опитаха да пробият полицейския кордон и да блокират
кръстовище. Хората изразиха недоволството си от продължаващия
вече половин година ремонт на пътя от с. Лозен до Септември,
заради който целият трафик минава през Ветрен дол и Варвара,
което е довело до два смъртни случая на пешеходна пътека. Хората
от Лозен пък пътуват през черни пътища, за да стигнат до работа.
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ЦИТАТ НА ДЕНЯ
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äóøè? Êàê äà èì
êàæåø: Íå òå èñêàì?
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“Независимият” кандидат на ГЕРБ за
президент проф. Анастас Герджиков
Неприсъствено и “на подпис” заради противоепидемилогичните мерки Националният
съвет на БСП одобри окончателното подреждане на листите.
С това вече е ясно как ще изглеждат списъците в 31 многомандатни избирателни райони.
Четвърт от кандидатите са
специалисти с финансов опит и
идват от областта на икономиката, бюджета и данъчната по-

БСП тръгва към парламентарните избори с 3 цели - да
дадем стабилност на държавата, да дадем сигурност на домакинствата и семействата и да
влезем в парламента с конкретни решения по конкретни проблеми, заяви в тв участие председателят на БСП Корнелия
Нинова. За пореден път тя
изтъкна, че левицата има конкретен план накъде трябва да

Председателят на БСП в София Калоян Паргов откри първото обучение за новоприети
социалисти в централата на ул. “Леге” 10. Новите членове на левицата се запознаха
с политическите идеологии на лявото и дясното и левите политически организации
в Европа и България. В програмата бяха включени и теми за структурата
и начина на функциониране на БСП, както и за предизборните кампании

„БСП за България”
утвърди листите
Имаме 3 цели - да дадем стабилност на държавата, сигурност
на домакинствата и да влезем в парламента с конкретни
решения по конкретни проблеми, заяви Корнелия Нинова
литика. Хората, занимаващи се
със социална политика, здравеопазване, образование, култура
и журналистика, заемат 28% от
изборните листи, сочи отчетът
на “Позитано” 20. Юристите
са 15 на сто, инженерите - 9
процента, с природни науки се
занимават 8%. По пет процента са специалистите по отбрана и сигурност и по земеделие
и спорт.

поеме държавата след изборите. “Имаме готов план за първите 100 дни какво трябва да се
направи. Второ, проект за бюджет за 2022 г. и, трето, законодателна промяна за започване на истинската промяна, защото досега не беше истинска”,
обобщи тя. За евентуални бъдещи преговори БСП ще търси
съгласие по тези точки.
Нинова смята, че в плана за

първите 100 дни сега най-важни
са цените. “Това е проблем номер 1 не само на енергоносители и горива, но и на всичко останало. В тази връзка започваме
поредица от срещи, на които
поканихме млекопроизводители,
месопроизводители, хлебопроизводители, синдикатите, работодателите и заедно с тях искам
да обсъдим тези 100 дни”, посочи тя. По думите й силата на

БСП е в това, че когато предлагат нещо, не го правят кабинетно-партийно, а го водят в разговор с реалните субекти.
“Държавата трябва да влезе
в ролята си и тук е големият
въпрос за постигане на леви
цели с десни методи. Дясната
политика е либерализацията и
свободата на пазара и който
може, да оцелее - това е и положението в момента. Лявата е

засилена роля на държавата,
особено в такива кризи, Европейски държавници показаха,
че са на мястото си, когато
държавата поеме ангажимент
да овладее тези кризи и да помогне на народите си”, категорична бе Нинова.
Един политик трябва да се
оценява по това, което е говорил преди да бъде избран и как
излиза на финала от поста, заяви тя в отговор на въпрос за
президента Румен Радев. “И по
този критерий нашата оценка
за Румен Радев е положителна,
защото това, което каза преди
избора му, това следваше през
целия си мандат като политики,
като послания и действие. Той
не излъга, не отстъпи от това,
което каза”, заяви председателят на БСП. Тя обаче отбеляза,
че има позиции на президента,
с които левицата не е била
съгласна във времето. Тя обясни, че различията са нормални,
защото не може президентът и
партията, която го е подкрепила и издигнала, на 100% да
мислят еднакво.

ДПС връща Делян Пеевски в политиката
След огласяване на досиетата “Пандора”, от които
изскочиха недекларирани офшорки на Делян Пеевски
от депутатските му години, ДПС обяви, че го връща в
политиката начело на партийната листа във Велико
Търново за парламентарните избори. Новината съобщи
областният председател на движението Гюнай Далаоолу. След близо 13 години като депутат от ДПС, през
което време Пеевски почти не стъпи в парламента, на
последните два вота за НС той не бе номиниран. От
партията на Ахмед Доган не обясниха защо, но според
слуховете това бе опит на ДПС да се дистанцира от

медийния магнат заради санкциите на САЩ срещу него
по Закона “Магнитски”. В отсъствието на кандидата
Далаоолу представи Пеевски като “голяма чест за организацията”, а явяването му от духовната и историческа
столица на България било ясен знак, че се връщал в
политиката. “Той има много какво да дава на България
и на региона ни. Пеевски е човек с голямо сърце. ДПС
винаги стои зад него”, заяви Далаоолу.
Междувременно за първи път ДПС излъчи кандидат-президентска двойка, като номинира лидера на
движението Мустафа Карадайъ в тандем с евродепу-

татката Искра Михайлова. Това стана с решение на
Централното оперативно бюро на ДПС. Кандидатпрезидентската двойка Карадайъ-Михайлова се регистрира вчера в ЦИК.
Бойко Борисов ще води листите на ГЕРБ-СДС в 25
МИР в София-град и Пловдив, съобщиха от партията.
С малки рокади водачите на коалицията на бившите
управляващи са същите като за 46 НС. Възмущение в
социалните мрежи предизвика решението Младен Маринов и Христо Терзийски, свързвани с насилието по
време на протестите, отново да водят листи.

Съдиите бойкотираха избора
на нови членове на ВСС

Собственикът на „Вера Су”
бездействал заради застраховката

Съдии от цялата страна бойкотираха Общото събрание за избор
на двама нови членове на Висшия
съдебен съвет от тяхната квота. В
гласуването се включиха само 412
от над 2200 съдии и така бе бойкотиран предизвестеният избор на
явилите се за двете вакантни места
само двама кандидати - Марина
Михайлова от Върховния административен съд и Деян Денев от
Окръжния съд във Варна, съобщи

Собственикът на заседналия кораб “Вера Су” умишлено не предприема никакви
адекватни действия по спасяването му и го води към затопяване с идеята да получи сумите от застраховката. До
този извод са стигнали от Министерството на транспорта.
Вчера министър Христо Алексиев се е срещнал с представители на салвидж компания-

сайтът “Лекс”. Съдиите вече имат
право на пряк избор на своите
представители във ВСС. В момента се провежда извънреден избор
за запълване на две места от
съдийската квота на мястото на
подалите оставки Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова.
Избраните само ще довършат мандата на този съвет до октомври
2022 г. Гласуването за кандидатите е след седмица.

та, застрахователите на кораба и на товара.
Застрахователите на товара са споделили притеснението си от разнопосочните сигнали на корабособственика,
който изпращал различни съобщения към различните страни.
Според министър Алексиев
това може да се интерпретира
като изкуствено забавяне на
процеса по спасяване на кора-

ба с цел реализиране на приходи от застраховка.
Днес представители на Изпълнителната агенция “Морска администрация”, на салвидж компанията и на застрахователите ще направят оглед
на актуалното състояние на
кораба и ще представят писмени предложения за по-нататъшните стъпки по спасителната акция.
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Дават регионалния
министър на прокурор
Поддръжката на магистралите е спряла от месец май
“Ние даваме на прокурор и на Агенцията за държавна финансова инспекция
министър Комитова, защото тя обяви, че
няма пари да се оправи “Тракия” и мантинелите. Тези пари трябва да дойдат от
застрахователите, защото всички увредени мантинели са от пътно-транспортни
инциденти. Прверихме и разбрахме, че
АПИ не си събира парите от застрахователите и в крайна сметка сега ние трябва да ги плащаме тези пари Освен това
магистралата става опасна”. Това каза директорът на Института за пътна безопасност Богдан Милчев пред БНТ.
Според него от май е спряна
поддръжката на всички магистрали и
първокласни пътища. Затова ние той иска
да предизвика държавните институции да
извършат проверка как се събират и как
се харчат парите. “Мантинелите няма да
се оправят, докато работниците не получат аванси, защото те нямат доверие на
правителството, че ще си получат парите
след това, защото пътната безопасност в
България не се управлява от експерти, а
от интереси”, заяви Милчев.
В същото време спорът между ми-

СНИМКА БГНЕС

Виолета Комитова

нистър Виолета Комитова и строителните фирми е на път да излезе от добрия
тон. От камарата на строителите в България обвиниха служебния регионален министър, че не знае какво говори и и бърка
броя на строителните фирми в България. По този повод от регионалното министерство разпространиха информация
какво точно е казала Комитова. В строителния бранш има дълбоко разделение
на фирмите. Една малка група са получили от държавата аванси общо за 1,4
млрд. лв., и друга, по-голяма, която не е
получила нищо. Това разделение не е
създадено от служебното правителство,
а е наследство от предишното управление на пътния сектор. Това е заявила в
сутрешния блок на Нова телевизия министърът на регионалното развитие и
благоустройството арх. Виолета Комитова според пресцентъра.
“В България има повече от 21 000
строителни фирми с над 155 000 работници по данни от Националния статистически институт. От всички тях протестират само тези от пътното строителство. Останалите работят в пазарни условия и от години се състезават за поръчки,
цена и качество”, е заявила Комитова.
“Имаме 21 000 фирми, които работят в
пазарна икономика, и 20-30, които са в
икономика, която не е свързана с европейските ценности, евроатлантическата
ни ориентация и пазарната икономика”,
допълва министърът. Комитова е посочила, че въпросните групи от фирми са
получили от предишните управляващи 1,4
млрд. лв. аванси, а сега имат претенции
да получат още над 900 млн. лева. Тя е
казала, че заедно с Главната инспекция
по труда ще бъдат направени проверки
колко от работниците са ощетени.

КЗК отхвърли жалбата Не откриха нарушения в АПИ
за тунела под Шипка
Агенцията за държавна финан- изпълнението на проектирането,
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е
отхвърлила жалбата на “Трейс груп холд” срещу финалното решение за избор на изпълнител на пътната агенция в търг за тунела под Шипка. Това става ясно от
решение, публикувано на сайта на регулатора. Обединението между “Трейс” и проектантската “Алве консулт” беше класирано на второ място, а победител е
“Консорциум ПСВТ”, в който влизат “Пътни строежи
- Велико Търново”, “Пътинженерингстрой-Т” и “Хидрострой” на Велико Желев. Прогнозната стойност
на поръчката за тунела под Шипка бе 267 млн. лв. без
ДДС или 320 млн. лв. с ДДС, но не беше пределна - т.е.
кандидатите нямаше автоматично да бъдат отстранени, ако не се вместят в нея. И четирите отворени
оферти бяха доста над прогнозния праг. Обрат в класирането може да настъпи, само ако има голямо разминаване в техническите параметри. Предложената
цена е с тежест 60% в този търг, а оценката за проектиране и строителство общо е 40%.

сова инспекция за втори път не
откри никакви нарушения в дейността на Агенция “Пътна инфраструктура” при строителството на
пътища и магистрали в периода
2017-2020 г. От проверени договори за 4,97 млрд. лв. няма нито един
лев установена вреда за бюджета
или нецелево разходвани средства,
става ясно от поредна държавна финансова инспекция на АПИ - този
път за строежа на участъци от Автомагистрала “Хемус”, пътя Ботевград-Видин и пътя Мездра-Ботевград. Този път АДФИ е направила
тройна проверка на обща стойност
близо 5 млрд. лв. Първата част е за
законосъобразност, икономическа
обоснованост и документална отчетност при възлагането и

строителството и надзора на
участъци от Автомагистрала “Хемус” за периода от 1 януари 2017
г. до 31 декември 2020 г., по които
възложител е АПИ, а изпълнител “Автомагистрали” ЕАД. Втората
и третата част на проверката са
със същия предмет, но обхващат
модернизацията на Републикански
път I-1 (Е-79) в два участъка между Ботевград и Видин и между
Мездра и Ботевград.
Резултатите от новата финансова инспекция противоречат на
твърденията на бившия министър
Асен Василев, който месеци наред
обясняваше колко незаконосъобразни са били възлаганията през “Автомагистрали”, а накрая на мандата
си, през актуализацията на държав-

ния бюджет, поиска парламентът да
го оторизира да разплати част от
неизправните договори, по които
има реално свършена дейност. Депутатите обаче не одобриха идеята.
“Само за първите четири месеца на
тази година са направени възлагания за 2,9 млрд. лв. при годишен
бюджет на АПИ от 382 млн. лв.
Това не е просто пример за липса
на контрол, това е престъпление.
Говорили сме с ръководството на
МРРБ тази практика да бъде дадена на прокуратурата”, заяви на 8
юли тогавашният министър Василев. В прокуратурата бе изпратен
и одит по темата, изготвен от
Сметната палата. Той потвърди
разкритията на служебния кабинет
за нередни практики в “Автомагистрали” за милиарди.

Близо 60% от българите не искат еврото
58% от българите не подкрепят
въвеждането на еврото като официална
валута в страната. Едва 21% от сънародниците ни одобряват смяната на
лева, а останалите 21% са отговорили,
че не могат да преценят. Това сочи проучване, изготвено от агенция “Тренд”
специално за финансовия форум
“NEXT DIFI 2021”. Допитването е проведено през септември и е национално
представително. Данните по време на

събитието представи Анастас Стефанов от агенцията. Допитването включва и детайлни въпроси, свързани с еврото и последиците от неговото евентуално приемане като национална валута. По два от тях има категорично
изразена позиция на мнозинството от
запитаните - цели 71% смятат, че въвеждането на еврото ще доведе до повишаване на цените в България. 65% са на
мнение, че държавата не предоставя

достатъчно информация за последиците от приемането на новата валута. Това
може би e един от най-ключовите фактори, тъй като по повечето от зададените въпроси близо една трета от хората нямат позиция. 27% от запитаните смятат, че страната е задължена да
влезе в еврозоната, но 44% не са съгласни с това заключение.
Коментар на стр. 8

МВФ отложи решението за Кристалина Георгиева
Управителният съвет на
Международния валутен фонд
(МВФ) поиска допълнителна
информация във връзка с твърденията, че управляващият директор на фонда Кристалина Георгиева е оказала натиск върху
служители на Световната банка

да подменят данни в полза на
Китай, предадоха световните
агенции. Според доклада на американската адвокатска кантора
“Уилмър Хейл”, публикуван
през септември, докато е била
главен изпълнителен директор
на Световната банка, Георгиева

е оказвала натиск върху екипа,
изготвящ класацията “Да правиш бизнес” (“Doing Business”),
за да бъдат изменени данните в
полза на Китай. Макар Управителният съвет да постигна значителен напредък в анализа си,
на заседанието в края на мина-

лата седмица бе взето решение
да се потърси повече подробна
информация с цел в скоро време да се приключи с разглеждането на този въпрос, се казва в
писмено заявление на говорителя на МВФ Джери Райс. Както
досега, Управителният съвет

държи да бъде извършено щателно, обективно и своевременно разследване, добави той.
Очакваше се на заседанието на
Управителния съвет на МВФ да
бъде взето решение по въпроса
дали Георгиева ще може да запази поста си.

www.duma.bg
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Обсъждат три дати за затваряне
на въглищните централи
Цената на газа ще се успокои чак през второто тримесечие
на 2022 г., прогнозира Андрей Живков
Служебното правителство обсъжда три
дати за затваряне на
въглищните централи през 2035 г., 2038 г. или
2040 г., съобщи пред
БНР министърът на
енергетиката Андрей
Живков. Записването на
крайна дата за окончателното прекратяване на
работата на централите
на въглища е твърдо изискване на Европейската
комисия, за да бъде одобрен Планът за възстановяване и устойчивост, по
който България очаква да
получи 12,6 млрд. лв. за
борба с последиците от
КОВИД-кризата.
Най-вероятната дата
за закриване ще бъде
2035 г., като ще бъде
предвидена и известна
възможност за удължаване на срока с няколко
години, каза по-рано вицепремиерът Атанас Пеканов. Той препотвърди
намерението си да прати
официално плана в Брюксел до 15 октомври. 2035
г. е и официалното пред-

Бизнесът иска извънредно
положение заради скъпия ток
Големите индустриални производители настояват държавата да
въведе извънредно положение в България заради рекордните цени на
тока за бизнеса. Режим на извънредно положение имаше един
месец през пролетта на 2020 г. заради коронавируса. Тогава правителството получава извънредни правомощия и може да предприема действия, които по принцип са в правомощията само на Народното събрание. През миналата седмица цените на свободния
пазар на ток в България надхвърлиха 400 лева за мегаватчас на
пазар “Ден напред”. Опасенията на индустрията са, че цените на
електроенергията ще продължат да растат докато мине зимата,
смята председателят на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Константин Стаменов. “Настояваме
със 100 лева на мегаватчас да се компенсират потребителите на
свободния пазар. Над 50% от тези надвзети суми се събират в
АЕЦ “Козлодуй”. При тези цени той ще има над 1,5 млрд. свръхпечалба”. Това пък заяви председателят на АИКБ Васил Велев пред
“България от ер”. По думите му сметките на малкия бизнес са
двойни спрямо тези преди месец.

ложение на Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ),
която смята, че тази дата
е изпълнима, при положе-

РУМЕН ОВЧАРОВ:

Три бомби са заложени
в енергетиката
Три бомби са заложени в енергетиката.
Това стана ясно от думите на бившия министър на икономиката
и енергетиката Румен
Овчаров по време на
международния форум
“Енергийната сигурност
на България - ядрена
енергия и газ?”, организиран от АБВ, с участието на БСП и Виенския
център за ядрена компетентност.
Според Овчаров се
правят опити за решаване на дългосрочни, стратегически проблеми с
краткосрочни и неустойчиви решения. Той
предупреди, че в България има заложени бомби, които тепърва ще
гърмят. “Първата е бруталната дългова криза в
енергетиката. Като започнем от НЕК с нейните 4,100 млрд. дългове,
минем през БЕХ с неговите 2 млрд. дългове и 1
млрд. раздадени заеми.
Стигаме до “Топлофикация София”, където положението е катастро-

Румен Овчаров
фално”, заяви той. Според Овчаров без ядрена
енергетика България
няма бъдеще.
“Руският реактор в
“Белене”, когато отиде в
“Козлодуй”, няма да стане по-малко руски, но
натискът е стратегикопсихологически и икономически”, каза Георги
Първанов, президент на
България (2002-2012 г.)
“Препоръчвам да бъде
направен синтезиран вариант с конкретни предложения и част от позициите на форума да
бъдат предоставени на
президента и на ми-

Според министър Живков в България
нямаме дефицит на електрическа енергия
и такъв не се очертава
на хората, заети в тези
сектори... Досега по този
въпрос не е работено и
никаква стратегия не е
разработвана. Това е
нещо, което служебното
правителство започна да
разработва. Стартът е с
обявяването на три
възможни дати за затваряне на въглищното производство, които трябва
да минат през одобрението на парламента. Това
са 2035, 2038, 2040 година”, каза вчера министър Живков.

ние че се разработи план
за включване на заместващи мощности.
“Проблемът с бъдещето на въглищните ре-

гиони е социален, при
евентуално затваряне на
централите и мините
трябва да дадем позитивен сигнал за бъдещето

нистър-председателя.
Служебно или не, правителството трябва да
възстанови работата по
проектите, а не да чакаме да се случи някакво
чудо”, каза той.
Енергийният експерт
от БСП Таско Ерменков
предупреди, че сме изправени пред енергийна
криза, затова е необходимо държавата да се
намеси. “Единственият
начин, по който можем
да смекчим ситуацията,
е държавата да се намеси. Има силна връзка
между високите цени на
енергията и политиките
на преход към чиста
енергия”, заяви той.
Според Ерменков, ако в
момента имахме още
една базова мощност
като АЕЦ “Белене”, нямаше да има проблеми с
ликвидността на пазара.
“Политиките, които водим в последно време, са
“политики на момента”.
В енергетиката няма решения за ден, обикновено днес взети, те имат
ефект след 10-15-20 г.”,
коментира експертът.
“Въпросът за българската енергетика не касае
просто енергетиката, а
оцеляването на държавата”, заяви Богомил Манчев, председател на
Българския атомен форум.

Пускат парното в София
“Топлофикация София” започна от
миналата седмица поетапно да пуска
парното, докато голяма част от столицата остава без топла вода за два дни
заради ремонт на газопровод. Това
озадачи софиянци, които не бяха наясно дали трябва да пуснат вентилите на
радиаторите си, както се прави винаги
в началото на отоплителния сезон, за
да се обезвъздушат уредите.
От съобщението на “Топлофикация”
стана ясно, че подаването на топлинна
енергия от миналата седмица е само за
потребителите, захранвани от ТЕЦ “Изток”. Всички други ТЕЦ-ове - ТЕЦ “София”, ОЦ “Земляне” и ОЦ “Люлин”, ще
пуснат топлото едва след приключване
на ремонта, което ще стане от вторник

Министърът коментира и актуалната тема с
цените в енергетиката,
като заяви, че облекчаване на цената на газа найвероятно ще има чак през
второто тримесечие на
2022 г. “Хранилището в
Чирен е пълно около
70%. Прогнозите на анализаторите са, че цените
ще останат високи, едва
през втората четвърт на
2022 г. ще настъпи успокоение на цените на газа.
Зависи и каква ще е зимата”, каза Живков.

натам. Дотогава ще работи единствено
ТЕЦ “Изток”, който захранва квартали
като “Дружба”, “Младост”, Студентски
град, “Дървеница”, “Гео Милев”, “Редута” и централната част до “Орлов мост”.
От “Топлофикация” предупредиха, че
отоплението няма да бъде включено в
сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена. Важно
е хората да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите, за да се
избегне допълнително обезвъздушаване
на отоплителните тела, а също да се проверят дисплеите на електронните уреди
за дялово разпределение, монтирани
върху радиаторите. Как хората ще разберат дали върху дисплеите има нещо
нередно не е ясно.

Споразумяха се за 15%
минимален корпоративен данък
Глобалното споразумение за 15 на сто
минимален корпоративен данък е договорено, обяви Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР),
предадоха агенциите. Сделката стана факт,
след като Ирландия, Естония и Унгария
дадоха своето съгласие. Така вече 136 от
участвалите в преговорите 140 държави са
подкрепили споразумението. Те дават над
90 на сто от световния брутен вътрешен
продукт. Кения, Нигерия, Пакистан и Шри
Ланка все още се въздържат. Решението ще
бъде представено на срещата на финансовите министри на Г-20 във Вашингтон на
13 октомври, след това на срещата на върха
на лидерите на групата в Рим в края на

месеца. Целта на споразумението е да бъде
прекратена практиката големите компании
да укриват данъци или да избягват тяхното
плащане. Освен това споразумението трябва да сложи край на започналата преди четири десетилетия надпревара между страните да привличат инвестиции и работни
места, като ги облагат с минимални данъци. В момента много големи корпорации
декларират печалбите си в държави с ниско данъчно облагане като Ирландия, независимо че те реално са в резултат на дейност в други страни. Проблемът стана
особено належащ с възхода на технологични гиганти като Google и Facebook, които
лесно могат да правят бизнес навсякъде.
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НАКРАТКО

Рама мечтае за обединени
Албания и Косово
“Целта на политическата ми
кариера е обединение на Албания и
Косово”, обяви албанският премиер
Еди Рама, предаде РТК. Не става
въпрос “за лични интереси”. “Да
бъда президент на Албания и Косово? Не, това не влиза в плановете
ми! Но обединение между Албания и
Косово, това нещо да! Това е моята
цел”, каза той в предаването “Свободна зона” на телевизия “Клан”.

4-ма убити при
взрив в Йемен

СНИМКИ БГНЕС

Иракско семейство показва намастилените си показалци, след като е гласувало на парламентарните
избори в столична секция. Този начин на идентификация на гласоподавателя е широко разпространен
в страната. Иракчаните избират 329-членната Камара на представителите.
В изборите участват 109 партии и 21 коалиции

Канцлерът на Австрия
подаде оставка
Себастиан Курц остава лидер на партията
и на парламентарната й група
Консервативният канцлер на Австрия Себастиан
Курц подаде оставка, след
като стана обект на разследване по подозрение в корупция, предадоха агенциите.
Така той спаси коалиционното си правителство, тъй
като по-младшият партньор
“Зелените”, поставиха искането за оставката му като
единственото условие за запазване на коалицията.
Ходът на Себастиан
Курц, който продължава да
отрича обвиненията, удовлетвори “Зелените” и дойде
само три дни преди специалната сесия на парламента,
където те се готвеха да подкрепят предложение за вот

недоверие, което би го принудило да се оттегли.
От друга страна, оставката му е по-скоро формална,
отколкото реална по отношение на политиката. Той планира да остане лидер на Австрийската народна партия
(АНП) и да оглави парламентарната й група, като по този
начин запази контрола си
върху нея. “Затова бих искал
да направя път, за да сложа
край на задънена улица, да
предотвратя хаоса и да гарантирам стабилност”, каза той в
изявление пред медиите. И
добави, че предлага външният
министър Александър Шаленберг, дипломат от кариерата,
да заеме длъжността канцлер,

когото “Зелените” показаха,
че одобряват. “Вярвам, че това
е правилната стъпка за бъдещата работа на правителството”, заяви в изявление лидерът
на “Зелените” и вицеканцлер
Вернер Коглер, като добави,
че е имал “много конструктивни” работни отношения със
Шаленберг.
ДУМА припомня, че
прокуратурата разследва
бившия вече канцлер и девет
други лица по подозрение за
нарушаване на доверието и
корупция с различни нива на
участие в опити канцлерът
да си “купи” популярност
чрез медиите.
Позицията на Австрия
по отношение на Русия и

проекта “Северен поток 2”
няма да се промени след оставката, каза Александър
Дубови, научен координатор
на Центъра за евразийски
изследвания към Виенския
университет, цитиран от
агенция РИА Новости. Независимо дали Шаленберг
сега ще поеме длъжността
канцлер или не, това по никакъв начин няма да повлияе
на външната политика на
страната. В рамките на АНП
има малко промени, но Себастиан Курц все още е начело.
Позицията на австрийското
правителство по отношение
на Русия и проекта ще остане
същата, каквато е в момента,
уверява експертът.

Италия е ваксинирала
над 80% от населението си

Германия разследва
беларуския президент

Италия ваксинира над 80% от гражданите на възраст над 12
години. Те са със завършен пълен курс на ваксинация срещу
коронавирус. Най-малко 43 млн. души са приели двете дози
ваксини, сочат данните на Министерството на здравеопазването. Почти 85% от хората са получили поне една доза.
Същевременно, близо 35 000 британци се разболяха от
КОВИД-19 за ден, а 133 са починалите.
Във Франция властите повдигнаха официални обвинения срещу четири лица за подготовка на атаки срещу центрове за ваксинация, съобщиха медиите. Мъжете, на възраст
между 43 и 69 години, са близки до ултрадесни организации и са задържани.
Жертвите на пандемията в Латинска Америка надхвърлиха
1,5 милиона. Това показват данните на агенция Франс прес,
събрани от националните правителства и Световната здравна
организация. В Бразилия смъртните случая надхвърлиха 600
000 в петък и тя е втората най-силно засегната страна след
САЩ. Следват Мексико, Перу, Колумбия и Аржентина.

Властите в Германия разследват участието на президента на
Беларус Александър Лукашенко в превозването на нелегални
мигранти в страната, съобщи вестник “Билд ам Зонтаг”. Следователи смятат, че “чрез организирано на държавно ниво превозване на мигранти” Лукашенко иска “да шантажира Европа с
цел сваляне на санкциите” срещу Минск. От началото на август
през Беларус и Полша в Германия са влезли нелегално почти 4
000 чужденци, като само през първата половина на октомври
броят им е 1183, предимно сирийци и иракчани. Те пристигат
с полети от Багдад, Ербил, Дубай, Бейрут, Аман, Истанбул и
Дамаск. От Минск служители на граничната служба ги откарват към полската граница, където охраната е минимална. Стъпили на територията на ЕС, те продължават самостоятелно пътуването си до Германия. “Услугата” струва 4000 евро на човек.
Няма официално потвърждение на информацията.
Литовското правителство е получило 29,6 от общо 37 млн
евро помощ от ЕК, за да се справи с мигрантския натиск,
предаде РТ.

Най-малко четирима души бяха
убити при взрив на автомобил в
град Аден в Южен Йемен, съобщи
катарската телевизия “Ал Джазира”. Пълният с експлозиви автомобил е взривен, когато наблизо е
минавал кортеж с представители
на властите. Смята се, че целта на
атентата била намиращият се в
една от колите ръководител на
администрацията на Аден. Там е
бил и министърът на селското
стопанство. Двамата не са пострадали.

Почина „бащата”
на пакистанската
ядрена бомба
Абдул Кадир Хан, смятан за “бащата на ядрената бомба в Пакистан”, почина на 85-годишна възраст,
от КОВИД-19. Обявен за национален герой, той превърна страната
си в първата ислямска ядрена сила
в света. Западът го смяташе за
опасен ренегат, отговорен за контрабандата на технологии. Хан е
бил под домашен арест 5 години
заради разпространение на ядрени
технологии в Иран, Либия и Северна
Корея.

120 мигранти,
намерени в контейнер
Полицията в Гватемала спаси
126 мигранти от изоставен край
пътя контейнер, предаде Би Би Си.
Те са били открити, след като местни жители дочули писъци отвътре. Властите вярват, че са били
изоставени от трафиканти, на
които било платено да ги откарат
в САЩ през Мексико. Те са от
Хаити, Непал и Гана.

Лекомоторен самолет L-410 се
разби веднага след излитането
му от летището на аероклуб
в руската република Татарстан.
На борда му имало 22 души,
от които 20-а курсанти
парашутисти. Оцелели са 6,
но са в тежко състояние.
Версиите за катастрофата
са претоварване на самолета,
който можел да поеме максимум
19 души, пилотска грешка
или техническа неизправност
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Партията на чешкия милионер
Бабиш загуби изборите
За пръв път от 1921 г. комунистите няма да бъдат представени в парламента
Опозиционният алианс “Заедно” спечели парламентарните избори в Чехия, проведени
на 8-9 октомври, а управлявалата досега партия на премиера Андрей Бабиш остана втора, макар разликата между тях
да е над половин процент, предадоха агенциите. Това показват окончателните резултати
след преброяването на 100% от
бюлетините.
За коалицията “Заедно”, в
която влизат дяснолибералната
Гражданска демократична партия, християндемократите и
партията “Традиция, Отговорност, Процъфтяване 09”, получи 27,79 процента от участвалите във вота гласоподаватели.
Партията на Бабиш “Действие на недоволните граждани”

(ANO) събра 27,12 на сто от
гласовете.
На трето място чешките
избиратели поставиха лявоцентристката опозиционна коалиция на Пиратската партия и
центристкото движение “Кметове и независими”, които спечелиха 15,62% от гласовете.
Четвърти са дясноцентристките евроскептици от партията
“Свобода и пряка демокрация”
(СПД) с 9,56% от гласовете.
За първи път в историята на
страната в парламента не влязоха двете най-стари партии в
лицето на социалдемократите и
комунистическата партия, които не прескочиха 5-процентната бариера. Комунистите неизменно присъстваха в чехословашкия и чешкия парламенти от

създаването на партията им
през 1921 година.
Избирателната активност в
Чехия беше 65,43 процента.
В съответствие с изборните резултати, консервативна
коалиция “Заедно” получава
72 места от Камарата на депутатите (долната камара на парламента), ANO на Бабиш 71
места, “пиратите и кметовете
37 места, а евроскептиците 20
мандата.
Часове преди обявяването
на окончателните резултати
ANO водеше убедително с
31%, но в късните часове, след
преброяването на гласовете
от големите градове, настъпи
обрат и начело излезе съюзът
“Заедно”
Андрей Бабиш призна по-

ражението си и поздрави своите опоненти, като подчерта, че
въпреки това неговото движение остава най-силната партия,
която не е спечелила заради
Прага. “Прага не понася Бабиш”, подчерта той.
Изборите се проведоха на
фона на скандала около разкритията на “Досиетата Пандора”, от които изплува именно името на Андрей Бабиш.
Той е обвинен, че е инвестирал над 20 милиона долара в
офшорни компании, за да купи
16 имота във Франция. В интервю Бабиш призна това, но
заяви, че то се е случило преди
да влезе в политиката.
Междувременно президентът Милош Земан бе откаран в Централната военна бол-

ница в Прага реанимобил,
съобщи вчера вестник “Право”. Земан се намираше в
крайградската си резиденция
в град Лани и провеждаше
среща с Бабиш, на която са
обсъждали резултатите от
парламентарните избори.
Президентският говорител
Иржи Овчачек потвърди хоспитализацията му.
77-годишният държавен
глава премина планов преглед
през септември. Той страда от
невропатия в краката. Поради
това заболяване наскоро
трябваше да прибегне до инвалидна количка. Президентът
се оплаква от увреждане на
слуха и ниско кръвно налягане. Той е наблюдаван от лекари и за диабет.

Армията на Сирия
прочиства провинция
Елитни части на сирийската армия
започнаха в неделя прочиствателна
операция в югоизточната част на провинция Дераа до границата с Йордания и са влезли в три селища, съобщи
в.”Ал Уатан”. Операцията ще обхване 19 населени места, включително
град Босра ал Шам, където се намира
древноримският амфитеатър, включен
в списъка на ЮНЕСКО за световно
наследство.
В петък приключи процесът на
обезоръжаване на членове на банди в
град Ал Санамейн, където държавните и образователните институции
скоро ще възобновят работата си, ще

бъдат извършени доставки на храна и
медицински услуги за населението.
Преди това властите поеха контрола
над бившите аванпостове на въоръжената опозиция в Енкел, Ясем и
Наве в района на Хауран южно от
Дамаск. Съгласно споразумението за
примирие от 2018 г. тези южни райони останаха в ръцете на опозиционните сили.
На 1 септември със съдействието
на руските военни беше постигнато
ново споразумение за местно помирение в Южна Сирия. През последния месец властите са помилвали над
7500 опозиционни бойци.

ОБЯВА
ПОКАНА
СНИМКА БГНЕС

Млади салвадорци организираха масов марш срещу миграция
на сънародниците си в съседни държави и в САЩ. Те скандираха
и носиха плакати с призиви към съгражданите си да останат
в страната. Маршът мина по магистрала, свързваща Салвадор
със съседна Гватемала, която е транзитна страна
за латиноамериканците към САЩ

„Росатом” монтира първия
реактор в Бангладеш
Премиерът на Бангладеш г-жа Шейх Хасина откри в неделя церемонията по монтирането на реактор в АЕЦ
“Рупур”, която руската
компания “Росатом” изгражда в нейната страна. “Днес е много важен
ден за нас. Денят е важен не само за Бангладеш, но и за мен”, каза
тя, докато наблюдаваше
монтажните работи по
видеоконферентна

връзка. Церемонията
беше показана на живо
по телевизиите в Бангладеш.
Както отбеляза в словото си генералният директор на “Росатом”
Алексей Лихачов, централата е една от най-важните задачи на “Росатом”, “наш абсолютен
приоритет”, наблегна
той.
Първата АЕЦ в южноазиатската държава се

строи на източния бряг
на река Падма на 160 км
от столицата Дака. Централата се проектира по
проект от поколението
“3 плюс”. Тя ще се
състои от два блока с
реактори ВВЕР-1200,
чийто жизнен цикъл е 60
години, с възможност за
удължаване на експлоатационния живот с още
20. В момента тече изграждането на първия и
втория енергоблокове.

Сдружение „Български антифашистки съюз“ и
Фондация „Устойчиво развитие на България“
ОРГАНИЗИРАТ ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ ФЕСТИВАЛИ:
XXI фестивал на патриотичната и антифашистката песен „Сребърни чучулиги“ и
XVIII фестивал на руската фронтова песен „Альоша“
Фестивалите са посветени на:
z
145 години от Априлското въстание
z
80 години от началото на Отечествената война срещу фашизма
z
Борбата за запазване на мира
Поканени за партньори са и:
Сдружението на приятелите на Русия „Александър Невски“,
Съюзът на офицерите от запаса и резерва,
Съюзът на ветераните от войните на България,
Националното движение „Русофили”,
Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД,
Международната фондация „Георги Димитров“,
Синдикатът на българските учители,
вестник „Нова зора“ и вестник „Жарава“,
Представителството на Россотрудничество – Руски дом в София,
Координационният съвет на руските съотечественици в България
ФЕСТИВАЛИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ
ОН-ЛАЙН 16 – 24 ОКТОМВРИ 2021 Г.
Адрес за изпращане на заявките за участие и видеозаписите на изпълненията: email: komitetfestivali@gmail.com
Изпълненията ще бъдат представени на виртуалната сцена във фейсбук страницата
на фестивалите:
https://www.facebook.com/srebarnichuchligi.alyosha
Български антифашистки съюз
Фондация „Устойчиво развитие на България“
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Евро и ваксини
Евгени ГАВРИЛОВ

В информацията, че
60 на сто от българите
не приемат еврото, общо
взето не се съдържа новина. Такава е нагласата
на обществото от години. Ако Евросъюзът в
един момент не се разпадне, единната валута
ще бъде задължителна и
за нас, защото това е
предвидено в предприсъединителния договор,
който страната е подпи-

сала. Въпросът в този
казус е защо са толкова
устойчиви негативните
нагласи срещу еврото.
Отговорът е елементарен - защото обществото получава безкрайно
много разнопосочни сигнали за него и по този
начин у хората се насажда страх и колебание, че
за пореден път ще загубят спестяванията си и
ще обеднеят.
Автор на най-апокалиптичните сценарии за
България отдавна е професорът по приложна
икономика Стив Ханке.
Според него с еврото
София ще загуби суверенитета на валутата си,
който сега й дава възможност, ако се случи
нещо лошо с еврото, да
го смени с щатски долар
или злато. Друга мрачна
прогноза на анализатора

е, че с влизането в “чакалнята” ще се задействат приетите правила,
които позволяват 15%
колебания от фиксирания курс на лева към
еврото. Така, ако средностатистически българин има спестявания от
10 000 лева (5110 евро),
той може да загуби 765
евро от тях, ако правителството се съгласи на
15-процентна девалвация на лева.
Според други анализатори обаче обезценяване на лева няма как да
стане. Срещу евентуалното преговаряне за
курса на лева в рамките
на валутния механизъм,
което предизвиква опасения, бе приетото допълнително решение на
Народното събрание,
което е със силата на
закон и дава ясен ман-

дат - никой не може да
се съгласи на друг курс.
Беше заявено, че влизаме в еврозоната само
при този курс. Всички
институции и правила
на борда остават. Това
е и решение на ЕЦБ,
според което всяка
страна може да запази
своя курс. И България
точно това казва с промените в закона и с решението на парламента,
че нищо няма да се промени, докато сме в чакалнята на еврозоната.
Така изведнъж се оказа, че еврото и ваксинацията срещу КОВИД-19
си приличат. Заради
“далновидната” ни политика и по тези теми
обществото е разделено. Резултатът - високо
недоверие към еврото и
ниско доверие към ваксините.

Ръката на Сорос
Таня ГЛУХЧЕВА

Че ръката на Сорос е
дълга, всички го знаем.
Накъдето и да я протегне, може да стигне до найдалечната точка и да всее
смут. Лошото е, че освен
дълга е и пълна... с пари.
Тук започва целият про-

блем. Защото много хора
са паднали толкова ниско, че срещу определена
сума започват да говорят,
пишат или вършат глупости.
Сорос е човек, който
твърди, че прави всичко в
името на доброто, справедливото - така, както
той ги разбира. Затова и
някои го наричат филантроп. Но този “човеколюбец” обикновено си насочва погледа, а подир
него и пълната ръка, към
спокойни, уредени страни. Само защото той е решил, че населението там
страда. Последният пример е от Куба. През лятото бяха организирани

платени протести, каквито от десетилетия не е
имало. Вдигна се врява в
световен мащаб, но като
всяко чудо... за три дни.
Не успяха и фалшивите
снимки в интернет: някои
бяха кадри от Лондон, оставен в покъртително
състояние след поредния
футболен мач, а други от протест за независимост на каталунците.
Сега отново из социалните мрежи дребни,
подкупни душички се
надъхват да вандалстват,
крещят и привлекат вниманието върху себе си,
организирайки национална стачка на 20 октомври.
Защо? Благодарение на

пълната ръка на Сорос.
Правителството в Хавана
знае какво се подготвя и
нарочно не прави нищо
по въпроса. А това още
повече вбесява “филантропа”, защото той плаща
ли плаща, а сметките му
излизат все криви. Намерението му да предизвика управляващите, за да
може после да ги обвини
в репресии, се проваля.
Крайно време е да
спре да протяга пълните
си ръце и да мисли за
другите хора. Ние ще му
простим този акт на егоизъм. Нещо повече - ще
го приветстваме. И без
това достатъчно е петнил
филантропията!

и колко много са взели,
че сега влизат в тази
битка на страната на
злото. Не е нормално!
Нека не забравяме
какво предизвика настоящата политическа ситуация в страната. Откъде
тръгнахме. От това, че
стотици хиляди казаха
“Мутри, вън!” и се обединиха, независимо от
политическите си пристрастия, срещу порочния
Модел, взел държавата на
абордаж. Във всеки момент, в който противниците на Модела затворят
очи за главната цел, Той
надига глава и атакува.
Борисов вече не е
министър-председател.

Малка стъпчица. ГЕРБ
бяха изолирани в предишния парламент. Още
една малка стъпчица.
Липсват важните, големите стъпки. Всички,
които са част от Модела, да бъдат изолирани,
извадени, отстранени и
разследвани. Разследвани, но не от онези, които ги прикриват и години наред отказват да ги
разследват. И не на последно място - най-сетне в тази държава да
бъде сложен край на
порочната практика някой с някого подмолно
нещо да договаря и да
разпределя порции по
обръчи. Време е!

Време е!
От стр. 1
Разкрачили са се и са
впрегнали всички сили.
Арогантно и грубо, лично и безпардонно с листи, които крещят: “Не ни
пука какви сме и за какви ни смятате! Не ни
дреме какво ви причинихме! Нали знаете какво ви очаква!” От другата страна е поддакващата двойка за президент и вицепрезидент
на Модела, която никога, по никакъв повод не
познава, не е чувала и
виждала дори ГЕРБ, още
по-малко Бойко Борисов. Тя идва от друга
планета, живее в друг

свят и е чиста и неопетнена с нормалността,
която носят Борисов,
Пеевски, Гешев, Цацаров, Младенов, Терзийски, Иванов...
Не мислете на тези
избори само за имена.
Какво искаме? Още кубинки в лицата, още
кюлчета и пачки върху
нощните шкафчета, още
беззаконие и прикриване на далавери, още окрадени и разбити бизнеси, още калинки, още
мутри и простотия...? Не
знам от какво се страхуват тези хора, не знам с
какво ги държат на къс
повод, не знам колко
страшно са прегрешили
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1424 - УМИРА ЯН ЖИЖКА, ХУСАРСКИ ПРЕДВОДИТЕЛ (Р. 1360 Г.). Последовател на Ян Хус. Записи от
1378 г. споменават за него,
като намекват, че ако името
му означава “с едно око”, то
тогава историците са прави,
че загубата му е резултат от детска борба.
Смятан за един от най-големите военни лидери
и иноватори на всички времена, както и един от
малкото командири в историята, които никога
не са губили и една битка.
1873 - ФОРМИРАН Е СЪЮЗ НА ТРИМАТА ИМПЕРАТОРИ. Създаден
е между Русия, Австро-Унгария и Германия. На 11 октомври
1881 г. е подписано
основното споразумение между трите
държави, с което се
урежда поведението им като велики сили в Европа
за период от три години. Общо са парафирани три
споразумения, а съюзът е действащ в периода 18731885 г., когато отношенията между трите империи се обтягат. Съюзът престава де факто да
действа през 1887 г.
1889 - УМИРА ДЖЕЙМС ДЖАУЛ, АНГЛИЙСКИ
ФИЗИК (Р. 1818 Г.). Установява,
че няколко различни вида енергия
(механична, електрическа, топлинна) могат да бъдат преобразувани една в друга, като по
този начин създава предпоставки за формулиране на Закона за
запазване на енергията. През
1840 г. Джаул открива връзката
между електрическия ток, протичащ през резистор, и отделяната топлина (Закон на Джаул), а по-късно, независимо от Юлиус Роберт фон Майер, открива връзката на топлината с механичната работа. На
Джеймс Джаул е наречена единицата за работа в
Международната система на мерни единици.
1920 - РАЖДА СЕ НИКОЛАЙ ИРИБАДЖАКОВ,
ФИЛОСОФ, АКАДЕМИК (УМИРА 2008 Г.). Дългогодишен преподавател по философия. Научен сътрудник в Института по философия и завеждащ секция
“История на социологията” в Института по социология на БАН.
Научните му интереси са в областта на историята, философията, социологията, марксистката философия, критиката на буржоазната философия.
1928 - РАЖДА СЕ ЙОРДАН МАТЕВ, НАРОДЕН
АРТИСТ (УМИРА 1968 Г.). Завършил
актьорско майсторство във ВИТИЗ
“Кръстьо Сарафов”. Работил в Народния театър “Иван Вазов”. Найизвестните ленти с негово участие
са “Прокурорът”, “Бягаща по вълните”, “Мъже”, “13 дни”, “Непримиримите”, “Тютюн”, “Краят на пътя”, “Снаха”,
“Утро над Родината”. Удостоен с орден УКирил
и МетодийФ - втора степен.
1986 - СРЕЩА НА ВЪРХА В РЕЙКЯВИК МЕЖДУ
РОНАЛД РЕЙГЪН И МИХАИЛ ГОРБАЧОВ. Президентът на САЩ и
съветският лидер
сключват споразумение да се съкратят
наполовина стратегическите оръжия
със среден обсег на
действие и да се изработи план за намаляване броя на ядрените глави. Постигнато е и споразумение за спазването на човешките права. Срещата на върха поставя основите на последвалите договори за съкращаване
на въоръженията - Договор за ядрените сили със
среден обсег (1987) и СТАРТ (Договор за намаляване на стратегическите оръжия, 1991).
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ИВАН ТАКОВ е роден на
24 април 1979 г. в София.
През 2002 г. се дипломира в “McGill University”,
Монреал, Канада - специалност финанси. Има
следдипломна квалификация в БНБ - инвестиции,
сертификат за професионална квалификация от
“Училище за политика”,
Националната програма
“Управленски умения” на
НБУ. Общински съветник
от БСП в София. Заместник-председател на
постоянната комисия
по финанси и бюджет,
член на комисиите по
опазване на околната
среда, земеделие и
гори и по икономика
и собственост.

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

за енергийно и водно регулиране утвърди цената на топлоенергията за “Топлофикация-София”, с което бе фиксирана прогнозна цена на природния газ от 47 лева за МВтч
и цена на въглеродните емисии от 100 лева на тон. От
август тази година наблюдаваме рязко покачване на цените на природния газ, като
цената за септември е вече 70
лева за МВтч, а цената на
емисиите е 120 лева на тон.
Ако се запази този темп на
нарастване на цените на емисиите и природния газ, ликвидната дупка на дружеството към края на годината може
да надхвърли 100 милиона
лева по експертни оценки.
Основата на доклада е
излъчване на работна група с
представители на Столичния
общински съвет и “Топлофикация”, които да проведат
преговори със съответните

ИВАН ТАКОВ:

Проблемите на „Топлофикация”
не бива да се замитат повече
Единственото решение за общинското дружество в дългосрочен план
е инвестиция в по-ефективно, екологично и балансирано производство
на ток и топлоенергия, казва общинският съветник от БСП
Интервю на Деси ВЕЛЕВА

 Г-н Таков, през последните месеци в София се откроиха два големи проблема
- финансовото състояние на
градския транспорт и на
“Топлофикация-София”. Администрацията на общината дава ли достатъчна яснота за положението, в което се намира транспортът, и мерките, които
трябва да се вземат?
- Положението с транспорта не е розово. Миналата
година на два пъти гласувахме изменение на бюджета на
Столичната община, за да
компенсираме изтънелите
приходи в градския транспорт вследствие на КОВИДкризата. Сега положението
става още по-сериозно, тъй
като освен намалелия пътникопоток, има и шоково увеличение на природния газ и
тока, което пряко засяга и
трите общински транспортни
оператора.
Все още не виждам конкретни мерки за решаване на
финансовите проблеми в
транспорта. Още повече, че
икономическата рамка на
градския транспорт за тази
година беше гласувана само
за първите девет месеца. Деветмесечието изтече, а все
още няма внесено предложение по рамката за последните
три месеца от годината.
 Управляващите се
опитват да прокарат през
СОС доклад за разширява-

нето на зоните за платено
паркиране, което ще доведе
до увеличаване на разходите на столичани. Съветниците от БСП съгласни ли са
с това предложение? Ако
то все пак бъде прието, в
каква посока трябва да
бъдат насочени приходите
от прекрояването?
- Не съм против там, където е необходимо, да се въведе платено паркиране,
какъвто е случаят с разширяване на зелената зона в район “Възраждане”. Но покрай
това на пръв поглед малко
увеличаване, с изменение и
допълнение на Наредбата за
организация на движението
на територията на Столичната община, синята зона ще
се увеличи от 5000 на 12 500
места, като се удължава и
работното време. С това не
мога да се съглася. Не мога
да приема опитите на управляващото мнозинство да
превърне София в голям платен паркинг. Същевременно
няма никаква мисъл и план
за изграждане на съвременни подземни и надземни паркинги. Мястото за паркиране на автомобили не трябва
да е приоритетно по уличните платна, тротоарите и зелените площи.
Поначало философията на
управляващите по отношение
на паркирането и намаляване
на автомобилния трафик е
сбъркана. Не може да се постигне успех чрез самоцелни
рестрикции и по-дълбоко
бъркане в джоба на столичани. Като искаш от някого да
не използва личния автомо-

бил, трябва да му предложиш
добра алтернатива. А това означава по-бърз, редовен и
удобен градски транспорт.
 Другата тежка за общината тема е с топлофикационното й дружество.
Проблемите в него съвсем
не са от вчера.
- Да, финансовото състояние на “Топлофикация-София” се влошава от години.
Проблемът не е нов, а причините са много. Като се започне от морално остарялото
оборудване и факта, че то не
отговаря на екологичните
норми, мине се през липсата
на достатъчен контрол и не
дотам доброто управление и
се стигне до безконтролното
в последните месеци покачване на цената на въглеродните емисии и на основната
суровина, която използва
дружеството за производство на топлинна енергия - природния газ.
За всички стана ясно, че
натрупалите се през годините проблеми в “Топлофикация” не могат да продължават да се замитат под килима
от Столичната община. Със
съществуващото неефективно производство и регулаторната рамка, в която оперира
дружеството, не виждам вариант, при който “Топлофикация” да заработи на печалба, а да не говорим да започне да си изплаща задълженията, които вече гонят един
милиард лева.
Дългосрочното решаване
на проблемите преминава
през задължително технологично обновление, инсталира-

не на нови и модернизация
на съществуващите мощности. Преди повече от две години такъв план бе изготвен от
самото дружество, но по него
нищо не се направи. Сега отново сме в изходна позиция,
с нов проект, този път разработен от външен консултант.
Надявам се, ако той бъде одобрен от Столичния общински
съвет, да не се губи повече
ценно време, а да се върви
към реализация.
 На прага на новия
отоплителен сезон общинските съветници от всички
политически групи внесоха и
приеха доклад за търсене на
държавна помощ за “Топлофикация-София”. Какво предвижда той?
- Докладът бе приет с консенсус от всички политически
сили на извънредно заседание
на Столичния общински
съвет. Той по същество е искане за изработване на компенсаторен механизъм през
държавния бюджет заради регулираната цена, на която дружеството продава топлинна
енергия на крайни потребители. Защо се налага това? През
юли тази година Комисията

държавни институции за намиране на начин да се компенсират част от загубите,
които дружеството търпи, от
рязкото покачване на енергоносителите.
В допълнение - предвид
нелекото социално-икономическо положение, работната
група ще търси вариант и за
осигуряване на енергийни
помощи за всички енергийно
бедни домакинства на територията на Столичната община.
 Какви са бъдещите рискове за дружеството? Какво очаква столичани?
- Едва ли можем да предвидим всички рискове пред
дружеството. Ако трябва да
изброя някои, то това са натрупване на нови задължения,
ликвидни проблеми, санкции
при неизпълнение на екологичните изисквания, допълнително покачване на цената на
природния газ и на въглеродните емисии. Единственото
решение в дългосрочен план е
инвестиция в по-ефективно,
екологично и балансирано
производство на ток и топлоенергия. Какво ни очаква?
Най-вероятно ново поскъпване на парното.

“
Íå ìîæå äà ñå ïîñòèãíå óñïåõ
÷ðåç ñàìîöåëíè ðåñòðèêöèè
è ïî-äúëáîêî áúðêàíå
â äæîáà íà ñòîëè÷àíè
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Талибаните да дойдат
Предизборната холивудска анимация е в ход и на ниво
Христо ПОПОВ,
бивш дипломат

Обикновено у нас се
използват суперлативи за
важността на изборите, но
резултатите от вота на 14
ноември действително ще
определят бъдещото развитие на България. Дали страната ни ще продължи по
пътя на належащите и спасителни промени или отново ще затъне в безперспективното блато, завещано от ГЕРБ. Изплашени до
смърт от възмездието, което ги очаква, шайката на
Борисов и антуражът му
от олигарси, мутри, мошеници, спекуланти и всякакъв друг социален сурогат, се мобилизират максимално, за да не се разделят
с охолния живот и да не
облекат раирани пижами.
Бойко Борисов се криеше зад “майката на нацията” Цецка и трепереше от
страх в зайчарника си в
Банкя, сега цялата му надежда е фокусирана в човека с тогата. За него са
елейни думите на дясноориентирания професор,
който усърдно проповядва смирение, обединение и
най-вече забвение за гербаджийските престъпления през годините на еднолично управление. За изграждане на фалшивия
ореол на Анастас Герджиков като “спасител и обе-

СНИМКА БГНЕС

динител” на нацията се
включиха известни от миналото персонажи, които
за 30 сребърника продават
без свян народ и Родина. В
свитата около ректора на
СУ се появи говорещият
сам на себе си и ръкомахащ по софийските улици
печално известен Евгений
Михайлов, който в зората
на демокрацията у нас
стъкми фалшивия аудиозапис “Танковете да дойдат”
като думи, уж произнесени от Петър Младенов. Подобна манипулация бе
възможна само с помощта
на външен фактор и супер
модерна холивудска техни-

ка, като записът е бил направен в Европа.
Понастоящем ситуацията е сходна с тази от
миналото - имаме президент, харесван и одобряван от голяма част от
българския народ и подкрепен от БСП. Грантаджията Михайлов може да
се изкуши да спретне
компромат по адрес на
Радев от рода на “Талибаните да дойдат!”. Днешната холивудска компютърна анимация е на
такова ниво, че “автентичността” въобще няма
да предизвика съмнения.
Що се отнася до хипо-

тетичния афганистански
сюжет, той не е лишен от
логика. Талибаните водиха 20-годишна война по
хребети, пещери и падини
със “супер силата” (до
неотдавна), но я спечелиха триумфално и в “наследство” получиха американска бойна техника за
над 6 милиарда долара!
Хвала! Изводът се налага
от само себе си. Талибаните са добри бойци, дисциплинирани, с висок
боен дух и безмилостни.
Ерго, те могат да избавят
България от задушаващото американско ласо. В
края на краищата, според

ВЪЗПОМИНАНИЕ

IN MEMORIAM

Изминаха две години, откакто
на 10 октомври 2019 г. ни напусна нашият

На 10 октомври се навършиха
три години от кончината на

ПАНЧО ПАНЧЕВ
известен на поколения деца като Дядо
Пънч. Драматург,
сценарист, поет,
белетрист, публицист, хуморист,
автор на десетки
книги за деца, автор
на ДУМА, той
живее и сега с нас
чрез своите творби.
Пиесите му са
играни навсякъде у
нас, в радио и
телевизионния
театър, в Русия,
Германия, Полша,
Чехия, Белгия, САЩ, Монголия, Сърбия,
Финландия, Норвегия, Кипър и др.
ПАНЧО, ОБИЧАМЕ ТЕ!
ДУМА

полк. о.р.
АСЕН
ПАВЛОВ
Да си спомним за него
с обич и благодарност
за достойния му живот!
Той беше сърцат българин,
дълбоко верен на лявата идея,
прекрасен човек и много
голям приятел на ДУМА!

Да почива в мир!
От семейството и от ДУМА

някои антрополози, имаме
сходен генетичен код с
перси и афгани. Имайки
предвид “нерадостни” периоди в многовековната
ни история, явно не можем да се справим с чуждия натрапник без външна
помощ. Русия ли чух? Забравете! По време на гербаджийското управление
отношенията ни с Москва
са на кота нула, та дори и
по-ниско. Бойко Борисов,
след избора на ген. Румен
Радев за президент през
2016 г., смело заяви от
строящия се тогава зайчарник, че ако НАТО воюва с Русия, “ние” сме на
страната на пакта! Представяте ли си еднокнижният бивш премиер да направи подобно изказване
при президент Цецка Цачева? Въпросът е реторичен! Анадолският приятел
на Борисов, неоосманистът Тайпи (гальовното
обръщение на бившия към
пазителя на неговите спестени банкови “мазнинки”), ламти за нашите земи,
заявявайки, че “душата му
е в Кърджали”.
На кого може да разчита България, световно
призната и обявена за
“мека цел”, след като
НАТО вече е издухана
флигорна, а ЕС е ерозиран от силни вътрешни
разногласия и центробежни тенденции. Талибаните, които още са в еуфорията на славната победа
над глобалния противник,
са една не толкова хипотетична опция за нашето
избавление от унизителното васалство, наложено ни
от САЩ преди 32 години.

И до ден днешен янките
продължават да ни третират като “победена в Студената война страна”.
Факт, за който малцината
“посветени” избягват да
говорят. Безумен анахронизъм е Германия да се
води все още окупирана
от САЩ държава, но там
янките не могат да си разиграват коня, както искат.
Онези зелени, не нашите,
им казват: приберете си
“ядрените дрънкулки”. А
ние ще продължаваме да
зяпаме към висините, на
“пущи Боже”, дано се намери някой да “изчегърта”
тях и техните лакеи от нашата територия.
В анти-Радев кампанията активно участват не
само чуждопоклонници,
нихилисти и слугинажът
на външния ментор, но и
вече бивши висши кадри
на БСП. Доц. Валентин
Вацев например, със самочувствието на гуру, изрече от екрана спорни
мнения и становища и отправи в ефира некоректни нападки срещу президента Радев, обвинявайки
го в открита “синергия
със САЩ” по повод инициативата “Три морета”.
Дали въпросният анализатор си е задавал въпроса имала ли е България някога по-достоен президент от действащия? На
кого не му е ясно, че всеки европейски политик
безвъзвратно губи кариерата си, ако открито се
противопостави на американските императиви за
Западните Балкани или на
т.нар. Три морета? А да
заявяваш предпочитанията си към кандидата на
ГЕРБ, не може да означава друго, освен връщане
на престъпния, деструктивен модел на “зайчаря”.
Вацев предпочитал мира
пред вдигнатия юмрук,
тогата - пред генералския
пагон. Е, ще си позволя
да сравня “академичната
тога” с предишен гербаджийски избраник, наричан от мнозина българи
“чехльо”, “мекотело”,
“нищото” и пр.
Елементарна инсинуация е, че чрез проекта
“Три морета” Радев бил
проводник на американските интереси и индиректно атакувал Русия.
Президентът от трибуната на форума постави
само един основен и важен акцент - за икономическо съживяване на региона, за общи инфраструктурни проекти, обмен
на технологии, откриване
на нови работни места и
намаляване на безработицата. Излишно е да коментираме реплики, че на Радев му трябвало време да
се “отърси” от военния
си манталитет, за да стане истински политик! По
време на срещите на найвисоко равнище в Словения президентът Радев с
брилянтния начин, по
който защити българската позиция в спора за
Северна Македония, показа недвусмислено, че е
овладял висшия политически пилотаж.
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Сцената бе неговият
истински живот
Навършиха се 110 години от рождението
на именития артист Петър Василев
110 години от рождението
на именития артист Петър Василев се навършиха на 9 октомври. Израснал между онова забележително поколение актьори и режисьори между двете
световни войни, Петър Василев
знае какво значи голямо изкуство, голям театър и ревниво отстоява неговите реалистични
традиции. Винаги играе с цялото си същество и е различен до
неузнаваемост във всяка роля.
Неслучайно неговите сцени в
спектакли като “Хъшове”, “Големанов”, “Егор Буличов и другите” и още, и още винаги се
изпращат с възторжени аплодисменти от публиката.
В живота е романтик и мечтател. Неговият истински живот
е сцената. Тя го прави щастлив
и богат. Има широки културни
интереси. Колкото ефектен и
ярък на сцената, толкова в живота Петър Василев е скромен
и непретенциозен. Взискателен
най-вече към самия себе си.
Силно респектира с отвращението си към кариеризъм. Чужд на
всякакви халтури и евтини (като
художествено качество) изяви.
До прочутата старозагорска
чешма Трите чучура (тогава
извън града, а днес - в центъра
на прекрасни жилищни квартали), сред лозя, орехови и бадемови дървета се ражда бъдещият именит артист Петър Василев. Записват го в регистрите на
с. Сладък кладенец, където живеят родителите и дедите му.
Следва тежко детство с глад и
мизерия. Баща му е военнопленник в продължение на 5-6 години, а майка му, с две невръстни
момченца на ръце, е по нивите
редом до своя свекър Петър.
Малкият Петър расте именно под изключителното въздействие на дядо си Петър. Човек
строг, но справедлив, начело на
16-членно патриархално семейство. Природно буден, с подчертано увлечение към астрономия

Гаврило Тръбача от
“Егор Буличов и другите”
от Максим Горки
и аритметика, той възпитава в
своя внук интерес към книгите
и науката. Малкият Петър расте скромен, в доста лишения, но
изключително любознателен за
възрастта си. В своите младежки години с брат му Тодор стават много добри изпълнители на
кавал. Години по-късно Петър
Василев ще признае, че именно
фолклорът, песните и легендите
на народа разпалват въображението и любовта му към вълшебството на театъра.
Към родното си място
Петър Василев не спира да се
връща до края на живота си.
Винаги отзивчив и състрадателен към неговите жители. В
първите години след 9 септември 1944 г. всички генерални
въпроси за развитието на селищата се решават от София.
Именно тук е вече артист Петър
Василев. В Народния театър,
днес “Иван Вазов”. Хората го
познават, гледат го на сцената,

С големия руски актьор
Борис Ливанов в периода, когато
поставя “Братя Карамазови”

Със съпругата си Мария

възхищават му се; където и да
почука на вратите, среща радушен прием. Използва всичките
си връзки, за да подпомогне за
благоустрояването на родното
си село. Помага за електрификацията, водоснабдяването на
Сладък кладенец. За шосиране
на коларския път до съседно
село, а след време и за отпускане по тази линия на рейс от Стара Загора до Сладък кладенец.
Има дял за откриването на
здравния пункт и на непълна
гимназия в Сладък кладенец.
Всеотдайно помага на читалището. Чрез свои познати и приятели във Върховния читалищен
съюз Петър Василев осигурява
голяма сума пари и лично подбира ценна художествена литература за обогатяване на библиотечния фонд. Лятно време,
когато прекарва ваканциите си
там, в помощ на своите застаряващи родители, винаги отделя
време, за да обучава самодейците от театралната трупа.
Благодарение на Петър Василев местната кооперация израства с още един етаж. Защото
от София са подсигурени необходимите количества желязо,
цимент, греди, гвоздеи и всичко
друго за довършване втория
етаж на сградата.
Веднага след 9 септември
1944 г. общината на Сладък
кладенец е отделена от централната община на Старозагорските минерални бани. Всъщност
това е първото нещо, за което
Петър Василев е потърсен от
ръководителите на селото. И
най-важното - точно благодарение на Петър Василев е спасено
вековното име на родното му
място. Друго село - Кара Бунар,
си било харесало това име. Пък
имали и големец оттам. А на
Сладък кладенец давали името
Кладенчево. Петър Василев веднага иска среща със сина на своя
приятел, видния поет Кирил
Христов - акад. Владимир К.

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

Храмът на неговия живот
Христов, завеждащ секция по
геодезия в Техническия институт на БАН. Благодарение на
неговата ключова намеса е
върнато истинското име на
Сладък кладенец (Шекер Бунар).
Многократно кметът Стою
Видев благодари на Петър Василев в писмата си, които са запазени и до днес, за огромното му
желание и всеотдайност, когато
помага на своето родно село.
Затова, че не пести нито време,
нито енергия, дори и пари, които дава от собствения си джоб.
През дългия си творчески път
- в продължение на 75 години Петър Василев създава пъстра
галерия от образи. Доказва по
безспорен начин, че и от малката
роля може да се прави голямо
изкуство. Сред паметните му
роли в Народния театър са Исак
от “Иванко” на Васил Друмев,
Ален в “Училище за жени” на
Молиер, Гица Пристанда от “Изгубеното писмо” на Лука Йон
Караджале, Абдилда от “Трета
патетична” на Николай Погодин,
Гаврило Тръбача в “Егор Буличов и другите” от Максим Горки (в забележително партньорство с Кръстьо Сарафов),
Мравката и Мавроди в “Хъшове” от Иван Вазов, Цървенака
в “Снаха” на Георги Карасловов, Златил и Васил Ваклин в
“Боряна” и Кокичков в “Милионерът” на Йордан Йовков,
Свистиков в “Сенки” от Салтиков-Шчедрин, Бридуазон в
“Сватбата на Фигаро” от Бомарше... и още много, много
образи (над 300!), разкриващи
яркото му сценично майсторство.
Десетилетия Петър Василев живее, потопен с цялото
си същество в проблемите на
театъра, литературата, живописта. За него е характерен непрестанният стремеж към духовно обогатяване и трупане
на нови знания.
Петър Василев работи с няколко поколения актьори, режисьори, драматурзи, сценографи.
Десетилетия той е живата
връзка с онова знаменито
актьорско поколение, което
идва още отпреди Първата све-

товна война и предава на следващото правилата на изключителното актьорско присъствие
на сцената и в живота. Петър
Василев владее до съвършенство изкуството на пълното
превъплъщение. Играта му е
ярка, характерна, запомняща се.
Петър Василев притежава
библиотека от над шест хиляди
тома. Част от нея е дарена на
читалище “Просвета - 1898 г.” в
родното му село Сладък кладенец след смъртта на актьора, по
негово желание. Непрекъснатото му общуване, до последния
ден от неговия 98-годишен живот, с велики автори от българската, руската класическа и европейска литература допринася изключително за изграждането на голяма духовна култура,
въз основа на която се оформят
безкомпромисните му критерии
за голямо театрално изкуство.
Две години след смъртта му
на 6 август 2009 г., издателство
“Сиела” пусна от печат луксозната книга албум “Със сърце и
душа”, придружена от DVD.
Книга, чието ядро са спомените
на Петър Василев за някои от
най-крупните представители на
българската култура от ХХ век,
както и за знаменити артисти на
Народния театър.
По инициатива на председателката на читалище
“Просвета - 1898 г.” в
Сладък кладенец - Екатерина
Иванова, и със съдействието
на кметството на
16 октомври от 11 ч. ще се
състои паметно утро,
посветено на 110 години от
рождението на големия
артист Петър Василев. Ще
има кратка художествена
програма. Слово ще произнесе д-р Стойка Кайракова. Ще
бъде открита експозиция с
документи и предмети на
актьора. Детската театрална трупа ще бъде наименувана “Петър Василев”.
Страницата подготви
Елена ДИМИТРОВА
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Два шедьовъра
на камерната музика

НАКРАТКО

Двутомник на Достоевски
представят в РКИЦ

Цигуларят Иван Пенчев и пианистът Димо Димов разкриват
завладяващата красота на сонатите на Бетовен и Прокофиев

Двама изтъкнати български музиканти, всеки от които е безспорен
посланик на традициите в изпълнителското изкуство от своето поколение,
ще ни дадат възможност да се насладим на майсторството им на 12 октомври от 19 ч. в концертна зала
“България”.
Темпераментният цигулар Иван
Пенчев, в съзвучие с изключителния
ерудит на пианото проф. Димо Димов
ще представят две забележителни
творби от света на камерната музика

- Соната за цигулка и пиано 7 - “Ероика”, от Бетовен и Соната 1 от Сергей Прокофиев.
Двамата музиканти имат дълга история на сцената заедно. Десетки са
техните концерти с музикалното наследство на композитори като Бах,
Хайдн, Моцарт, Шуман, Брамс, Барток и други. Музиката на Бетовен и
Прокофиев е неслучайно подбрана за
първи концерт от новия сезон на световноизвестния Кварто квартет, основан от Иван Пенчев през далечната

2005 г. с участието на проф. Димо
Димов. Времената, в които живеем,
предполагат отзвукът на идеалите и
стила на двамата композитори да носи
особено актуално послание със своята интензивна, завладяваща красота и
непримиримост.
През първите години на XIX век
засилващата се глухота измъчва Бетовен. Музикалният му отговор е да
подчертае оригиналността, засилвайки иновациите, които носят успеха му
в героичните произведения на неговия среден период. В сонатата си за
цигулка и пиано номер 7 Бетовен
въплъщава еволюцията на “симфоничен идеал”, музика с увеличена тежест
и сила, която създава усещане за духовно търсене или психологическо
пътуване. Това произведение е абсолютната повратна точка, когато камерната музика заема своята роля в
голямата концертна зала, редом със
симфоничната.
Премиерата на Соната номер 1
от Сергей Прокофиев е на Давид Ойстрах и Лев Оборин на 23 октомври
1946 г. под личния надзор на композитора. По време на репетициите
Оборин изсвирва определен пасаж,
маркиран “форте”, твърде нежно за
Прокофиев, който настоява, че трябва да бъде по-агресивен. Оборин отговаря, че се страхува да не заглуши
цигулката, но Прокофиев казва:
“Това трябва да звучи по такъв начин, че хората да скочат от мястото
си и да кажат: “Той е луд!” Неслучайно точно тази соната е изсвирена на погребението на Прокофиев
от Давид Ойстрах.

Да чуеш музиката на цвета
в новата изложба
на Стели Грънчаров

“Силата на движението”
Изложбата “Светлина” на
Стели Грънчаров представя
столичната галерия “Ракурси”
(ул. “Хан Крум” 4А) до
16 октомври, научи ДУМА от
Румяна Йонева.
За идеята и вдъхновението
за създаване на изложбата авторът казва: “Думата “Светлина” съдържа в себе си изключително положителна сила.
Тя е онази нематериална енергия, която стои в основата на
нашето съществуване. Една от
основните характеристики на
светлината от гледна точка на
възприемане от човешкото око
е цветът.
За Кандински цветът е както форма, така и съдържание,
той е инструмент, а не изразно средство. Всеизвестно е

психологическото и дори физическото му въздействие.
При хромотерапията например, цветната светлина може
да има особено въздействие
върху цялото тяло на човека.
Изобщо цветът е средство,
което упражнява пряко влияние върху душата.
Много близко до моята чувствителност е разбирането, че
хармонията на цветовете трябва да се основава върху принципа на деликатното докосване на човешката душа. Но всяка човешка душа е уникална,
усеща и възприема света по
уникален начин. В този случай
предизвикателството пред художника е изключително. Да
предадеш на зрителя лична
емоция и история чрез цвят е

особен вид експеримент.
Интуицията е водеща при
“слушането” на музиката на
цвета. Формата следва процеса, докато изграждам последователни слоеве от линии, преплитащи се и влияещи си един
на друг, за да постигна богато
взаимодействие на цвят, форма и ритъм. Стремя се да
създам усещане за пространство и движение, за полифонична, “самоорганизираща” се
система.

Използването на специфична техника (епоксидна смола) за изолиране на живописния слой е специално търсен
ефект. Това е определен вид
“дистанция” между зрителя и
повърхността на платното
(живописта). Така, както светлината може да се види, но не
може да се докосне. Тръгвайки от физическия смисъл на понятието “Светлина” да достигна до нейната мистична и духовна същност.”

“Добро утро, слънчева светлина”

Издателство “Захарий Стоянов”, форум “България - Русия”,
Руският културно-информационен
център и посолството на Руската
федерация в България канят на представяне на двутомника на великия
руски писател Ф. М. Достоевски
“Дневник на писателя. 1873-1880 г.”
на 12 октомври от 19 ч. в РКИЦ,
Мраморна зала, ул. “Шипка” 34.

Шанс за Саша

СНИМКА НАТФИЗ

НАТФИЗ инициира дарителска
кампания за набиране на средства в
помощ на доц. Александра Хонг. Учителката на поколения актьори в
НАТФИЗ се нуждае от втора стабилизираща гръбначна операция, която
да я освободи от метастазите. Процедурата не се покрива от здравната
каса нито в България, нито в Русия.
Необходимата сума е 6000 евро
(12 000 лева) и трябва да се набере
до началото на януари 2022 г. Ако
имате възможност - отзовете се!,
приканват от НАТФИЗ.
ЦКБ АД Клон Централен
IBAN сметка: BG86 CECB
9790 10G0 7944 01
BIC: CECBBGSF
АЛЕКСАНДРА ЙОСИФОВНА
АЗИЗБАЕВА

Филмова премиера в
Народната библиотека
Продуцентска
къща “Студио Подвиг” и 46-и Добрички пехотен полк
представят документалния филм
“Добричката епопея
1916” на 11 октомври от 17.30 ч. в централното фоайе
на Народната библиотека “Св. св.
Кирил и Методий”. Режисьорка и
сценаристка е Снежана Иванова, режисьор на бойните сцени - д-р Добрин
Добрев, диктор - Красимир Демиров,
пиротехника и специални ефекти Никола Петров, оператори - Иван
Попов, Живко Морянов, Снежана
Иванова, Николай Колев, Недялко Димитров, монтаж - Снежана Иванова, художник - Венцислав Великов,
звукозаписно студио СУ “Св. Климент Охридски”, Добрич.
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Слоновете са единствените животни на
нашата планета, които не могат да скачат.
Емисиите на парникови газове в ЕС бяха
намалени с 23% в периода 1990-2018 година.

Търсят се фотографии
на вдъхновяващи моменти
Победителят в конкурса ще грабне награда от 2000 лева
Снимки на най-вдъхновяващи моменти търси фотоконкурсът “Lifespiration starts here”.
Инициативата е продължение
на миналогодишното предизвикателство на модната платформа Answear - “Catch the
moment”, в което се включиха
1473 участници от България.
Покажи на света откъде черпиш мотивация, какво те
вдъхновява вкъщи или на работното ти място, когато пътуваш
или се забавляваш. Улови безценните мигове и публикувай
кадрите в инстаграм профила си,
като не забравяш да добавиш
също #Lifespirationstartshere,
#answear_bg и @answear_bg,
призовават идеолозите на проявата.
Снимките ще бъдат оценявани от международно жури, в
което важен глас има златното
момиче и капитан на българския
национален ансамбъл по худо-

жествена гимнастика Симона
Дянкова. Победителят ще спечели големия приз от 2000 лева,
а подгласниците му - две награди в продукти на стойност 200
лева и пет награди в продукти
на стойност 80 лева.
Посланици на конкурса
“Lifespiration starts here: Catch
the moment” са жени от цяла
Европа - модели, актриси, пътешественички и активистки, които следват своя път, пълен със
страст, изненади и креативни
предизвикателства. Сред тях са
също талантливите Гери Турийска и Прея. Певицата озвучава
новото завладяващо и зареждащо със страхотна енергия видео “Lifespiration starts here”
(“Вдъхновението започва оттук”). С него фешън платформата, която работи на девет пазара, показва, че предлага много
повече от мода - нови възможности, вдъхновение да живееш

Прея, Симона Дянкова и Гери Турийска
ще оценяват участниците в конкурса
още по-интересно и активно.
Действай според своите правила и бъди точно такава, каквато
желаеш - чувствителна, силна,
романтична, темпераментна,

срамежлива. Женствеността има
безброй лица, а всяко от тях е
красиво и единствено по рода
си, убедени са инициаторите на
конкурса.

С новия си клип към
своя емоционална песен
Кристина Димитрова
иска да удължи лятото
и да го прелее в есента.
Изпълнителката снима
видеото на парчето,
като започна от София
и продължи на южното
ни Черноморие. Идеята
е да се придържа към
текста, а именно - копнеж по отминалото лято
и любимия. Красивите
плажове на Слънчев
бряг и Св. Влас се
превърнаха а прекрасен
декор на клипа.
Режисьорът Радостин
Събев (Шошо) допълва
изпълнението на Кристина и трио “Elegance”,

За втора поредна година БНТ отвори врати за
студенти, които се включват в стажантски програми
“ТВ Академия”. 100 души от 7 университета ще започнат своето практическо обучение в обществената
медия. Представителите на Софийския университет
“Св. Климент Охридски”, Нов български университет, Университета за национално и световно стопанство, Националната спортна академия “Васил Левски”, Техническия университет - София, Висшето
училище по телекомуникации и пощи и Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” ще
трупат знания и умения през следващите месеци.
Практиката им ще протече в 10 дирекции, сред които
“Новини и актуални предавания”, “Маркетинг и стратегическо развитие”, “Програмно съдържание”,
“ТВ производство”, “Техника и технологии”,
“Спорт”, “Мултимедия”, “Търговска дейност и комуникации”, “ТВФ Студия екран” и “Координационен
център”. Телевизионната академия бе открита с официалното посрещане на студенти и представители на
партньорски университети в сградата на БНТ, където
бяха приветствани от водещи и журналисти.

Изпълнителката засне видеото преди броени дни
“С дъх на лято” всъщност е коледен подарък
от авторката на музиката
и текста Каролина Ив.
Песента е включена в
новия албум с летни хитове на Кристина Димитрова “Сладките неща”.

25-годишният Отис пак спечели
състезанието за най-дебела мечка
За титлата “Най-дебела
мечка” се състезаваха 12 претендента. Отис я е печелил
вече няколко пъти. 480-килограмовото животно е удостоено с титлата през 2014, 2016
и 2017 г. Повече от 793 000
души от цял свят гласуваха в
тази надпревара. Почитатели-

те на мечките можеха да ги
наблюдават по интернет и да
разглеждат техни снимки.
Отис е на 25 години и е
сред най-старите мечки в резервата. Първоначално е бил
слабоват, но като отличен ловец на сьомга е натрупал килограми.

СНИМКА WWW.OUTSIDEONLINE.COM

Телевизионна академия
отново отвори врати

Кафявият мечок Отис (на
снимката) се утвърди като
най-тежък сред събратята си
в конкурса, организиран ежегодно от националния парк
“Катмаи” в Аляска, съобщи
ДПА. Животното измести
събрата си Уокър, който тежи
около 450 кг.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¡Œ–»—¿ “ﬁ“ﬁÕƒΔ»≈¬¿,
ÏÓ‰ÂÎ, ‡ÍÚËÒ‡
–¿—»Ã»– ¿“≈¬, ÙËÌ‡ÌÒËÒÚ
Àﬁ¡◊Œ »¬¿ÕŒ¬, ÔÓÂÚ
—“≈‘¿Õ ŒÀ≈¬,
ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ÚÂÌ¸Ó

Дронове
доставят
стоки на
клиенти

Кристина Димитрова удължава
лятото с клип към свой хит

което се включва с вокали и китара, със снимките в известен столичен
клуб. В ролята на барманка се съгласява да участва близка приятелка на
певицата - Кристина Петрова.

ƒ‚‡Ï‡ ¯ÂÙÓ‚Â ÒË „Ó‚ÓˇÚ.
- ‡Í‚Ó Ô‡‚Ë „ÓÚËÌ‡Ú‡ ÚË ÒÂÍÂÚ‡Í‡?
- ”‚ÓÎÌËı ˇ. »Á‚˙Úˇ ÏË ÒÚ‡ıÓÚÂÌ ÌÓÏÂ. ≈‰ËÌ ‰ÂÌ ‚ÎËÁ‡Ï ‚
Í‡·ËÌÂÚ‡, ‡ Úˇ ÏÂ ÔÓÒÂ˘‡ Ò
ì»Ï‡Ï ËÁÌÂÌ‡‰‡ Á‡ ‚‡Òî... » ËÁÎÂÁÂ. —ÎÂ‰ Ï‡ÎÍÓ ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ˆˇÎ‡Ú‡
ÏË ‰ËÂÍˆËˇ Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡, ÌÓÒˇÚ
ˆ‚ÂÚˇ, ·ÓÌ·ÓÌË, ÍÓÌˇˆË... —Í‡Ì‰Ë‡Ú: ì◊ÂÒÚËÚ ÓÊ‰ÂÌ ‰ÂÌ, „ÓÒÔÓ‰ËÌ ‰ËÂÍÚÓî...
- ≈, Í‡Í‚Ó ÎÓ¯Ó ËÏ‡ ‚ ÚÓ‚‡?
- ¿ÏË ‡Á ‚Â˜Â ÒÂ ·ˇı Ò˙·ÎˇÍ˙Î!...

Дронове доставят поръчани
стоки на клиенти в рамките на
пилотна програма, стартирала в
град Логан, Австралия. Летателните апарати вземат продуктите директно от покривите на
различни търговски центрове и
ги пренасят до посочения адрес.
Експериментът цели да покаже
как ще изглежда бъдещето на
бизнеса с транспорт и доставки
на дребно.

Апаратите вземат
продуктите директно
от магазина
Доставките чрез дронове не
са новост, но досега фирмите,
които изпращат пратки по този
начин, трябваше да поддържат
складови наличности. Вече апаратите ще вземат пратките от
самите търговски обекти, за да
ги отнесат до купувачите.
Сред най-поръчваните за доставка с дрон стоки са суши, чай
с мехурчета, смутита, лекарства
без рецепта, както и продукти за
лична хигиена и красота.
Ако изпитанията в Логан
преминат успешно, този модел
скоро може да бъде възпроизведен и в други градове по света.
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В югозападната половина от страната ще е дъждовно, със значителни
количества в Рило-Родопската област и Горнотракийската низина.
В Източна България ще има ниска облачност, на места главно в
североизточните райони ще е и мъгливо. Ще духа до умерен вятър
от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между
6 и 11 градуса, максималните - предимно между 8 и 13 градуса.
Над Черноморието ще има значителна облачност, по южното
крайбрежие с валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от изтоксевероизток. Максималните температури ще са 14-16 градуса.
БТА/НМИХ
ХОРОСКОП

05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ÓÈ ÁÌ‡Â ÓÚ„Ó‚Ó‡ ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /9 ÂÔËÁÓ‰/
14.30 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 9 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 »ÒÚÓËˇ.bg ÛÏ‡ÌËÚÂ ÔËˇÚÂÎË ËÎË ‚‡„Ó‚Â
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /6
ÒÂÁÓÌ, 2 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÒÂÁÓÌ, 2 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.20 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.40 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.35 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.25 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 9 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

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

05.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /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.4
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.24
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15 ÂÔ.45
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.16
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.60
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.9
00.00 ì◊˙Íî - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.5
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.10
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14

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

ОВЕН

ВЕЗНИ

Изберете тихо място и
хора, с които да се чувствате спокойно и приятно.
Така ще останете всички
доволни.

Ще обмисляте предложения на съдружници и партньори и ще търсите найдоброто решение за дейността ви.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

За някои от вас денят ще
донесе много нови изживявания, запознанства и радости.

Не допускайте заетостта
да ви отдалечи от любимия ви човек, посветете
вечерта си на него.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ще потърсите близостта
на любимите си хора и ще
се насладите на усещането
за взаимност.

Не идеализирайте обкръжението си, за да не останете разочаровани.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Любителите на силни емоции ще останат доволни от
вечерта, която ще им предложи предизвикателства.

Стремежът ви към независимост може да отдалечи всеки, дръзнал да се
доближи до вас.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Ще се поставите в позиция да изпълнявате желанията на близките си, но
по ваше желание.

Денят ще премине в добро
настроение и изпълнени с
енергия ще се посветите
на заниманията си.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

От вас зависи дали съжителството с близките ви
хора ще бъде интересно и
приятно.

Насладете се изцяло на
момента, защото напоследък работите повече, отколкото се налага.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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Литва ни унизи
България с пета загуба през годината

СНИМКА СПОРТАЛ

Голмайсторът на България Кирил Десподов (вдясно) опитва
да пази топката от Едгарас Дубикас при загубата от Литва
Литва унизи националния ни отбор по футбол. В
световна квалификация
“лъвовете” загубиха с 1:3 от
смятания за аутсайдер тим.
На ст. LFF във Вилнюс головете вкараха Юстас Ласицкас (18) и Фьодор Черних (82 и 84), а почетно от
пряк свободен удар за българите се разписа Кирил Десподов (64). През първото
полувреме при 0:0 Димитър

Илиев (13) изпусна дузпа.
България инкасира пета загуба за годината и окончателно се прости с минималните си шансове за класиране на Мондиал 2022.
На изкуствения терен в
Прибалтика “лъвовете”
претърпяха пълно фиаско,
като тимът ни остава без
успех далеч от дома вече 3
години. За 10 години нашите имат едва 4 успеха навън

от 30 мача. Два от тях са
над Малта, а другите победени са Азербайджан и Словения. Загубите в същото
време са 18, а ремитата - 8,
при 21 вкарани гола.
Сега литовците, които
предимно развиват баскетбол в страната си, изглеждаха като отбор, който може
да ни разгроми. Наред с
трите гола, домакините пропуснаха още няколко ситу-

ации най-вече в края на
мача. Нашите играха без
идея в предни позиции, а в
защита бяха неузнаваеми нищо общо с това, което
показаха при равенството с
европейския шампион Италия (1:1).
“Срам ме е от тази загуба. Това е изграждането на
един млад отбор. Не се страхувам да налагам млади хора.
Ще се допускат грешки.
Момчетата не трябва да
бъдат нападани. Аз съм този,
който е отговорен. Стараха
се футболистите на този
странен изкуствен и некомфортен терен. Продължавам
да вярвам в играчите. Попаднахме в дупка, но има време
за размисъл.
Всичко, което имахме
като план, се провали. Не
бяхме концентрирани, нямахме оправдания за терена
и каквото и да е. Успяхме да
се върнем в мача, но за две
минути всичко свърши. Ситуации имаме, но не успяваме да ги реализираме. Защитата трябваше да бъде поконцентрирана”, заяви селекционерът Ясен Петров.
“Чувствам се много виновен. Тръгна ни перфектно, но не успях да отбележа
и мачът се усложни. Найвероятно щеше да е коренно различно, но за сметка
на това бяхме неузнаваеми.
Изравнихме, но не успяхме
да покажем играта от предишните мачове. Неприятна
загуба. Освен да кажа, че
съжалявам, не знам друго”,
заяви Димитър Илиев.
“Срещнахме доста силен
отбор, но играхме дисциплинирано. Това намали нашите грешки по цялото
поле. Оценявам усилията на
целия отбор”, обяви селекционерът на Литва Валдас
Иванаускас.

Уличиха Боби Михайлов в измами
Борислав Михайлов бе уличен в измами. Това става ясно от доклад на
представителя на УЕФА Андреас Кун,
който е посетил България през април
2005 г. и се е срещнал с тогавашния
вицепрезидент на БФС. Швейцарецът
съобщава, че Михайлов се е опитал да
купи прескъп автобус за БФС, а също
така да вкара съмнителни “задморски
фирми” да строят игрища в България
по проект за 1 милион швейцарски
франка. Всичко се изнася непосредствено преди изборния конгрес на БФС,

който е утре в НДК.
Информацията за машинациите на
Михайлов се открива във вътрешна кореспонденция и документация на
УЕФА, изтекла до международния журналистически консорциум OCCRP,
пише bird.bg. Чрез програмата “Хеттрик” от Нион са искали да построят
40 мини-игрища из страната. Михайлов е предложил да бъдат построени 30
за 900 000 франка, и то от никому
неизвестни офшорки, с които той бил в
контакт. Кун обаче е разяснил на Ми-

хайлов, че това няма да стане, защото в
Румъния и Турция са успели да построят 40 игрища срещу 1 милион франка. Впоследствие проектът е реализиран по схемата на УЕФА.
Друг скандален проект е опит за закупуване на автобус за БФС по същата
програма. Кун споделя, че тази идея е
изцяло движена именно от Михайлов.
Предложението е да се финансира покупката на лъскавото возило, струващо
500 000 франка. То е отхвърлено с аргумента, че автобусът е твърде скъп.
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ГЛЕДАЙТЕ

ПО БНТ 3
ФУТБОЛ
21.35 Северна Македония Германия
0.10 Световни квалификации
(обзор)
ПО НОВА СПОРТ
ХОКЕЙ НА ЛЕД
19.30 Локомотив - Динамо М
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
21.00 “Мастърс” в Индиън Уелс
ПО МАКС СПОРТ 2
БАСКЕТБОЛ
19.00 Спартак Пл - Берое
ПО ЕВРОСПОРТ 1
СНУКЪР
14.45 и 20.45 “Северна
Ирландия оупън”
ПО ЕВРОСПОРТ 2
ЛЕКА АТЛЕТИКА
15.30 Маратон на Бостън
РЕЗУЛТАТИ

СВЕТОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ
VI КРЪГ
ГРУПА С: Литва - България 3:1
1:0 Ласицкас (18) 1:1 Десподов (64)
3:1 Черних (82 и 84); Швейцария Северна Ирландия 2:0 1:0 Цубер
(45+2) 2:0 Фаснахт (90+1). 1. Италия
14 т. 2. Швейцария 11 3. С. Ирландия
5 4. България 5 5. Литва 3. VII кръг:
утре, 21.45: България - С. Ирландия;
Литва - Швейцария.
ГРУПА А: Азербайджан - Ейре
0:3; Люксембург - Сърбия 0:2. 1.
Сърбия 14 т. 2. Португалия 13 3.
Люксембург 6 4. Ейре 5 5. Азербайджан 1.
ГРУПА В: Грузия - Гърция 0:2;
Швеция - Косово 3:0. 1. Испания 13
т. 2. Швеция 12 3. Гърция 9 4. Косово
4 5. Грузия 1.
ГРУПА D: Казахстан - Босна и
Херцеговина 0:2; Финландия - Украйна 1:2. 1. Франция 12 т. 2. Украйна 8 3. БиХ 6 4. Финландия 5 5. Казахстан 3.
ГРУПА Е: Чехия - Уелс 2:2; Естония - Беларус 2:0. 1. Белгия 16 т. 2.
Чехия 8 3. Уелс 8 4. Естония 4 5.
Беларус 1.
ГРУПА F: Шотландия - Израел 3:2;
Фарьорски острови - Австрия 0:2;
Молдова - Дания 0:4. 1. Дания 21 т. 2.
Шотландия 14 3. Израел 10 4. Австрия
10 5. Фар. о-ви 4 6. Молдова 1.
ГРУПА G: Гибралтар - Черна
гора 0:3; Латвия - Нидерландия 0:1;
Турция - Норвегия 1:1. 1. Нидерландия 16 т. 2. Норвегия 14 3. Турция 12
4. Черна гора 11 5. Латвия 5 6. Гибралтар 0.
ГРУПА Н: Кипър - Хърватия 0:3;
Малта - Словения 0:4; Русия - Словакия 1:0. 1. Хърватия 16 т. 2. Русия
16 3. Словения 10 4. Словакия 9 5.
Малта 4 6. Кипър 4.
ГРУПА I: Андора - Англия 0:5;
Унгария - Албания 0:1; Полша - Сан
Марино 5:0. 1. Англия 19 т. 2. Албания 15 3. Полша 14 4. Андора 3 6. Сан
Марино 0.
ГРУПА J: Германия - Румъния
2:1; Исландия - Армения 1:1; Лихтенщайн - Северна Македония 0:4.
1. Германия 18 т. 2. С. Македония 12
3. Армения 12 4. Румъния 10 5. Исландия 5 6. Лихтенщайн 1.
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Тайсън Фюри защити световната си титла в тежка категория на бокса във версията
на Световния боксов съвет
(WBC). Британецът запази
най-авторитетния пояс, след
като нокаутира Дионтей
Уайлдър в 11-ия рунд. В Лас
Вегас “Циганският крал” доминираше през по-голямата част
от мача, въпреки че на два пъти
падна в нокдаун в четвъртия
рунд, и в крайна сметка заслужено стигна до втора поредна
победа срещу американския си
съперник.
Така Фюри доказа, че е №1,
тъй като остава без загуба в
кариерата си, през която е печелил всички възможни титли.
Сега започнаха да излизат

Хърн активира клаузата за реванш.
“Бях на земята два пъти,
бях наранен, Уайлдър удря
силно. Това беше страхотен
мач, няма да търся оправдания,
Уайлдър е топ боксьор. Винаги съм казвал, че съм най-добрият в света, а той е №2. Никога не се съмнявайте в мен.
Когато ножът опре до кокала,
винаги се справям. За пореден
път доказвам, че никога не
трябва да ме отписват. Това не
беше най-доброто ми представяне, но свърших това, което
трябваше да направя. Той всеки път ставаше от земята, но
едно дясно кроше го довърши.
Не бях наранен, когато те ударят, се събуждаш на пода. Из-

СНИМКИ БГНЕС

Шампионът Тайсън Фюри вкарва пореден удар в главата
на Дионтей Уайлдър за победата над американеца

Фюри нокаутира Уайлдър
Британецът спечели трилогията с американеца
въпроси как Фюри да обедини
всички пояси. Останалите са в
Олександър Усик (Укр), победил изненадващо Антъни Джошуа преди седмици. Двамата
ще се бият напролет, след като
мениджърът на британеца Еди

правих се и бях в пълно съзнание през цялото време”, каза
Фюри. Той заслужи $30 милиона, докато Уайлдър си осигури 20 милиона.
По този начин приключи
една от най-интересните три-

логии в тежка категория в последните години. Първият мач
през 2018 г. завърши с безпрецедентно равенство, а през февруари 2020 г. Фюри нокаутира съперника си в седмия рунд,
за да вземе пояса на WBC. Сега

33-годишният боец направи
категорична защита на титлата
си и продължава да няма загуба в 32 мача.
“Направих всичко, което
бе по моите сили. Това не бе
достатъчно. Не съм уверен в

Мико Кузманов
с титла в Барселона

Кениец и туркиня са
№1 на маратона на София

Димитър Кузманов (№218 в света) извоюва най-значимата
победа в кариерата си. Втората ни ракета в тениса спечели
титлата на “Чалънджър” турнира на клей в Барселона (44 820
евро). Във финала пловдивчанинът разгроми водача в схемата
Юго Гастон (Фр, №112) с 6:3, 6:0 за 72 мин.
В петте си мача в Каталуния Мико не загуби нито един
сет, като заслужи 6190 евро и 80 т. за ранглистата. С тях
българинът ще дебютира в топ 200, като ще се изстреля до
187-ата позиция с 367 т.
За Кузманов това е 21-ва титла в кариерата и първа от
толкова висока категория. Досега най-стойностните му отличия бяха в турнири от календара на международната федерация
(ITF) с награден фонд $15 000 през 2019 г.
Срещу Гастон, който е с над 100 места по-напред в света,
Мико на два пъти пропиля пробив аванс в първия сет, но след
4:3 взе осем поредни гейма на левичаря, за да заслужи трофея.
По пътя към върха в каталунската столица 28-годишният пловдивчанин елиминира Томи Робредо (6:0, 6:1), Дамир Джумхур (6:4,
6:4), Теймураз Габашвили (6:2, 6:0) и Алекс Молчан (7:5, 7:6 (5).

Кениецът Дънкан Коеч и туркинята Ердал
Тубай спечелиха 38-ото издание на маратона
на София. При мъжете почти нямаше борба за
първото място. Под дъжда Коеч спря хронометъра за 2:15,47 часа, като изпревари Мохамед Шабут (Мар) с 55 сек. Трети остана Ахмед
Алканоглу (Тур) с време 2:19,47 ч. Най-добре
от българите се представи Мирослав Спасов,
завършил пети за 2:27,17 ч.
При дамите Тубай фиксира 2:34,30 ч. Втора
на 55 сек. се нареди голямата ни надежда Милица
Мирчева. Българката остана само на 1 сек. от
държавния рекорд на Гaлинa Горанова от 1996 г.
Мирчева направи уникално състезание, като води
почти през цялата дистанция, но на 35-ия километър се предаде, след като не успя да си вземе
вода на подкрепителния пункт. Трета финишира
Лилия Джелагат (Кен) с 2:38,31 ч.
В полумаратона триумфира семейство Се-

Валтери Ботас триумфира в Турция
Валтери Ботас триумфира в Гран При на
Турция. Пилотът на Мерцедес се представи изключително, като води почти през цялото време
на пистата в Истанбул. Финландецът спря хронометъра на 1:31:04,103 ч. Втори на 14,5 сек. остана Макс Верстапен (Нид), а подиумът допълни
другият пилот на Ред Бул Серхио Перес (Мек) на
33,471 сек. Световният шампион Люис Хамилтън
(Вбр), който заради наказание стартира 11-и,
пресече финала едва пети. Британецът бе по-бавен и от Шарл Леклер (Ит, Ферари).
Така Люис сдаде първото място в класирането
при пилотите, като бе изпреварен от Верстапен,
който дръпна с 6 т. на върха шест състезания
преди края на сезона.
“Това е един от най-добрите стартове в цялата
ми кариера. Не беше лесно да се избере стратегия,
но се радвам, че мина гладко”, каза Ботас.
Следващото състезание е в Остин, САЩ, на
24 октомври.

Екипът на Мерцедес поздравява
Валтери Ботас, който пресича
като победител финалната линия

това, което се случи. Знаех,
че Фюри ще излезе на ринга с
15 кг повече, не за да танцува
балет. Той дойде, за да ме атакува, да се опита да ме остави
без сили и успя”, каза
Уайлдър.

менович от Украйна. Богдан бе най-бърз при
мъжете, следван от сънародника си Иван Сребров и Николас Соаре (Рум). Наталия Семенович отново бе най-добра при жените. Втора
остана Йоргия Лампрополу (Гър), пред нашата
Девора Аврамова.
Победата на 10 км взе Сава Тодоров след малък
скандал. Лидерите, сред които и нашите Митко
Ценов и Стоян Велев, се объркали на отбивката
за дистанцията край ст. “Георги Аспарухов”, като
според тях там не е имало нито съдия, нито указателна табела. Организаторите се кълнат, че е
имало табела, като най-вероятно някой я е откраднал, след като не е имало никой наоколо. Втори
след Тодоров остана Генади Цимбалист (Мол),
пред Тенчо Жеков и др. При жените на 10 км
триумфира Лиляна Георгиева, следвана от Билшерин Сюлейман и 14-годишната Памела Ени. Така
цялата стълбичка бе българска.

Гришо тръгна с мощен
успех в Индиън Уелс
Григор Димитров (№28 в
света) започна повече от уверено на “Мастърс” турнира в
Индиън Уелс. Най-добрият ни
тенисист сломи Даниел Алтмайер (Гер, №114) с 6:4, 6:2, за да
се класира за III кръг. Това е и
първи успех за хасковлията в
надпреварата от 2017 г. Миналата година турнирът не се
състоя заради пандемията, а през
2019 г. българинът не игра заради контузия. Година по-рано
той загуби още първия си мач
срещу Фернандо Вердаско.
Срещу немеца Димитров
спаси две точки за пробив при

4:4 благодарение на сервиса си.
Българският тенисист се
възползва от грешки на съперника си и стигна до пробив за
6:4. Във втората част Гришо
дръпна с 4:1, което се оказа
ключово. Гришо вкара 69% от
първия си сервис срещу 51% за
Алтмайер. Българинът допусна
11 непредизвикани грешки, а
съперникът му - 24. В следващия кръг Димитров очаква
първата ракета на САЩ Райли
Опелка (№20). Досега двамата
са се срещали само веднъж, като
през август нашият загуби с 3:6,
4:6 на “Мастърс”-а в Торонто.
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