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Само 82% се преброиха
Кампанията обхвана 5 658 000 души от населението на България. От НСИ обясниха провала с хакерските атаки срещу сайта им
и с отказването на много преброители заради КОВИД-пандемията.
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Социалистите и КТ „Подкрепа” предлагат
по-нисък ДДС за енергоносителите и за основни храни

ървят протести на строителни
фирми. Освен пътните работници,
големите риби изкараха и тежка
механизация. Искат 800-900 млн.
лв. за извършени дейности. А регионалният министър Виолета
Комитова пита: “Ако се твърди,
че служебното правителство е
спряло всякакво строителство, за
какво се протестира”. Сега МРРБ
ще проверява дали извършената
работа от строителните фирми отговаря на възложената им по документи (стр. 4).
Казусът изглежда все по-сложен. Не е ясно точно кои протестират, пък и недоволните вече не
щат да се срещат с Комитова,
искат й оставката, плашат държавата със съд. Още като дойде служебното правителство обаче стана ясно, че бюджетът за пътища е
изчерпан, а пък Борисов години
наред залагаше недостатъчно пари
и през декември раздаваше като
бащица от умишлено скрития излишък. Само за последните две
години се изсипваха по 1,5 млрд.
лв. в края на годината.
Протестиращите, сред които
най-гласовити се оказаха бивши
шефове от АПИ, искат среща с
премиера Стефан Янев. Плашат,
че ще протестират ката ден с тежките машини. Въобще върви
екшън, камерите снимат, става все
по-шумно и атрактивно. А искат
ли фирмите, ако наистина има
проблем, той да бъде изяснен и
разрешен? Или не им трябва работещо решение и зад протестите стоят други мотиви? Само
остава да ревнат: Върнете ни
Бойко!
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БСП предлага да бъде
създаден Енергиен фонд за
бедни в бюджета за догодина, обяви лидерът на партията Корнелия Нинова след
среща с КТ “Подкрепа”. В
него ще се събират суми от
свръхпечалбите на произво-

дителите и търговците на
енергия, както и държавни
средства. Парите от фонда
ще се използват за подпомагане на икономиката и бизнеса и на социално слаби
семейства.
БСП и синдикатът са за

намаляване на ДДС на енергоносителите и на основни
храни, с което ще бъдат
подпомогнати домакинствата. Държавата трябва да
осигури 200 киловатчаса
безплатна енергия за бедни
семейства, както и да не им
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се спира веднага токът за
неплатени сметки. Целта ни
е да се погрижим за хората
при увеличаващото се неравенство и бедност, категорична е Нинова.

c

СНИМКА БГНЕС

Десетки хиляди поляци демонстрираха в Краков срещу антиевропейската политика
на правителството. Такива протести се проведоха в над 100 града на страната,
във Варшава демонстрираха над 100 000 души. Проевропейските поляци се опасяват,
че с действията си властите могат да предизвикат изключването на страната от ЕС
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Промените в донорството
ще увеличат броя
на трансплантациите
Предстоят промени в организацията на дейността на болниците, свързани с донорството на органи, които ще
позволят в близките 2-3 години да се
увеличи броят на трансплантациите.
Това обяви здравният министър Стойчо Кацаров, който засади рози в градината пред НДК по повод Европейския ден на донорството. В последните 10 години средногодишно у нас има
само по 10-20 трупни донора. Причините за това обаче не били нито в закона, нито в липсата на желание на
хората да дарят органите на близките
си, а в организацията на дейността в

донорските бази.
“Направени са и нормативни промени, които няма да позволяват предреждане в листата на чакащите и в България
никога повече да не се извършват криминални трансплантации. Вече не е
възможно властта да използва позициите си, за да предрежда хора в листата на
чакащите за трансплантация”, заяви министърът по повод разкритата
престъпна корупционна схема в болница “Лозенец”. Ще има промени в оценката на подреждането в листата на чакащите, начина, по който се изготвя протоколът, подписването му и др.

СНИМКА ВМА

Във ВМА отчетоха 78 трансплантации за 14 години
и добавиха за тази година в “Дървото на живота”
4 имена, дали живот на тежкоболни пациенти

Само 82% от българите
се преброиха
НСИ обяснява провала на кампанията с хакерските атаки и КОВИД-пандемията
Преброяването на българите обхвана само 82% от населението или 5 658 000 души,
съобщи директорът на Националния статистически институт Сергей Цветарски. Кампанията приключи в 20 часа на
10 октомври. 2,4 милиона от
преброените лица са попълнили анкетните си карти дистанционно. НСИ обаче все още
не разполага с уникалния код
на част от преброилите се електронно. Цветарски припомни,
че преброилите се онлайн не
са посетени от преброител,
който да им вземе кода, и призова хората да го изпратят по

имейл codecensus2021@nsi.bg.
С колко точно ще се увеличи
процентът, след като бъдат
включени те, не се знае, но
шефът на НСИ очаква да бъдат
обхванати повече хора.
Преброяването започна на
18 септември с фалстарт на
електронната система и отказ
на преброителите да обикалят
адреси заради влошената ситуация с КОВИД-пандемията.
Това доведе до удължаване на
срока на кампанията със седмица и вместо на 3 октомври,
тя приключи на 10 октомври.
Крайният срок беше удължаван няколко пъти заради не-

прекъснатите хакерски атаки
срещу сървърите на НСИ.
Налагаше се те да се изключват и много хора чакаха с
часове, за да попълнят анкетните карти.
Най-много са преброените
в Русе, Кюстендил, Монтана
и Перник, където е обхванато
около 90% от населението.
София пък е на дъното в класацията с преброени едва 72%
от жителите. Според Цветарски реалното население трябва да бъде по-малко от 6,916
милиона, колкото е отчел
НСИ към 31 декември 2020 г.
“По телефон и на хартия,

желаещите да се преброят в
последните минути в един от
центровете в столицата не
спираха от сутринта. До последния ден чакаха около
200 души. Идват и хора от
други общини, които не
връщаме”, обясни пред Нова
телевизия Сашка Петрова,
главен експерт в ТСБ-Югозапад. Експертите по преброяването обясняват наплива до последния момент
и с отказалите се преброители. В столичния район
“Tриадица” те са близо 50.
Цветарски заплаши с глоби хората, които съзнателно

са попречили на кампанията,
но не и тези, които не са си
предали кодовете или не са
били посетени в домовете им.
“Вината не е тяхна, но това
ще е загуба, защото по време
на преброяването не попадат
в нито един регистър”, каза
шефът на НСИ. От следващата седмица в института започват да набавят необходимата
информация за непреброените лица, което ще става чрез
различни институции. Междинните резултати от преброяването на българското население ще бъдат обявени около Коледа.

ЕКСПЕРТИ:

България е машина
за неравенства

Председателят на БСП Корнелия Нинова се срещна с Н.Пр. г-жа Айлин
Секизкьок, извънреден и пълномощен посланик на Република Турция, в
централата на партията на “Позитано” 20. Бяха обсъдени въпроси,
касаещи социално-икономическата и енергийната криза в региона,
затруднения трафик на ГКПП между България и Турция, както
и бежанската вълна след конфликтите в Сирия и Афганистан. По време
на срещата беше изразена воля за продължаване на диалога и търсене
на решения по въпроси от взаимен интерес за двете страни след
стартиране на Народното събрание и формиране на правителство

Дискусия на тема “Политиката по
доходите в България в контекста на принципите на европейския стълб за социалните права” организираха онлайн фондациите “Фридрих Еберт” и “Солидарно
общество”. Бе обсъдено къде точно се
намира страната ни по отношение на
европейските практики и тенденции, особено предвид многобройните задни позиции в различни класации по стандарт
на живот, възнаграждения и развитие на
човешките ресурси. За съжаление България е определена като “отличник по неравенства” - с растяща бедност, пропадаща социална защита, сриващи се здравеопазване и образование - на практика
“машина за неравенства”. Една от найважните предпоставки за изпадане в риск
от бедност е липсата на образование,
което заедно с демографската динамика
и образователния профил на населението ясно разкрива ключови и предстоящи
проблеми в развитието на българската
икономика и равнище на доходност, гласи едно от заключенията.
Представителят на “Фридрих Еберт”
за България Жак Папаро акцентира немските политики за увеличение на минималната заплата върху т.нар. програма
“Респект”, която цели всеки да живее

сносно от доходите си и да няма работещи бедни. Георги Пирински отбеляза, че
не бива да очакваме само на равнище ЕС
задължителни норми, тъй като значение
има какво прави всяка страна-членка.
Зам.-министрите от МТСП Надя Жекова
и Иван Кръстев също се включиха в дебата. Кръстев направи паралел между
България и Румъния, която бележи чувствително нарастване на доходите. По
думите му за 10 години населението на
България е намаляло с 590 000 души. В
същото време броят на бедните пенсионери се е увеличил със 128 000 души, а
на бедните деца - с над 17 000. Той смята, че няма адекватна политика за социалната закрила на най-уязвимите - пенсионерите и децата. Жекова бе подготвила
презентация за броя на хората, работещи на минимална заплата. Близо 1,6 милиона българи са под прага на бедност, а
близо половин милион души или 29% от
наетите в страната са на минимална заплата, стана ясно на дискусията. Доц.
Ирина Данаилова и д-р Александър Димитров също дадоха интересни данни, а
Мирена Филипова от сайта “Барикада”
повдигна въпроса за връзката на качественото образование с възможностите за
професионална реализация.
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Евродепутатът Иво Христов
за политическата ситуация

БСП предлага в бюджета
за догодина да се създаде
Енергиен фонд. В него ще се
съберат пари от свръхпечалбите от производителите и
търговците на енергия, както
и държавни средства. Сумата
ще се използва за подпомагане на икономиката и бизнеса
и на социално слаби семейства. Това обяви лидерът на

200 киловатчаса ток за бедни
семейства и той да не им бъде
спиран веднага заради неплатени сметки, настояват левицата и синдикатът.
Още в първите дни на 47
НС и в преговорите за правителство ще поставим въпроса
за реална мярка, която може
да доведе до намаляване на цените, поясни Нинова. Тя подСНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

БСП предлага Енергиен
фонд за бедни в бюджета
Социалистите и КТ „Подкрепа” са за намаляване
на ДДС на енергоносителите и на основни храни
Юлия КУЛИНСКА

БСП Корнелия Нинова след
среща с ръководството на КТ
“Подкрепа”. Синдикатът и левицата настояват за намаляването на ДДС на енергоносителите, което е практика в
доста европейски държави, и
за по-ниска ставка върху храните от малката кошница.
Държавата да се ангажира с
осигуряването на безплатни

черта, че БСП започва срещи с
браншови и работодателски
организации и синдикати за
търсене на решения за излизане от политическата, социалната и енергийната криза. Нинова уточни, че социалистите
ще подготвят законодателен
пакет по ключови проблеми,
който ще внесат веднага след
конструирането на новия парламент. Тя изрази притеснение, че той ще започне работа
във втората половина на ноември и няма да има достатъчно

време до края на годината да
се приеме бюджетът за 2022 г.
“Работим върху плана за действие за първите 100 дни и
средносрочната рамка за бюджета за догодина. Абсолютен
проблем в момента са цените
на енергоносителите, заради
които поскъпват стоки и услуги, увеличаващото се неравенство и бедност и необходимите мерки от страна на държавата за подпомагане на все поголям брой граждани в тези
кризи”, смята Нинова.

БСП застава зад идеята на
“Подкрепа” да се търси начин
да се замразят плащанията по
емисиите за 6 месеца, за да
може през това време да се
регулират цените и да се
удържи скокът им във времето. Нинова сподели, че на срещата са били коментирани
запазване на работните места, как да се помогне на бизнеса, възможни варианти за
минимална заплата, която да
се заложи в бюджета за 2022
г. Тя призова всички партии,
които се очаква да влязат в
НС, да са абсолютно подготвени от първия ден за решаването на проблемите и веднага
да сложат на масата предло-

Румен Радев тръгва за победа на първи тур
Победа на първи тур това е целта, която постави
пред Румен Радев и Илиана
Йотова Инициативният комитет, издигнал кандидатурата им за нов мандат. Тримата съпредседатели д-р Цветеслава Гълъбова, Анна Заркова и Йордан Камжалов,
заедно с други членове на
ИК и представители на Младежкото обединение в БСП,
внесоха документите за регистрация за вота.
“Залогът на тези избори
е голям. Разделителната линия не е между партии и партийци, а между клиентелата
на корупцията и нейните
противници. Тук победата е
предизвестена”, категорична
бе Заркова. По думите й
Радев е водил много битки за
народа и е наш ред да застанем зад него. “Никой не
може да направи нищо сам.
Затова ние с колегите заставаме зад Радев и Йотова”,
каза журналистката. От екипа на държавния глава обе-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

За кандидатурата на Радев и Йотова
в ЦИК бяха внесени 4275 подписа
щават положителна кампания
без компромати. Разбира се,
при нападки трябва да отвръща, но в рамките на добрия
тон, което г-н Радев и г-жа
Йотова винаги са правили,
вметна Гълъбова.
“Почтени, свободни и та-

лантливи - това е профилът
на хората в ИК. Все личности с позиции. Има хора от
левицата и от десницата, от
столицата и от провинцията,
от всички етноси и възрасти.
Обнадеждаващо е, че този комитет няма общо с казионни-

те партийни агитки. В него
всеки присъства като свободен човек, с визитката на своя
талант и осъзнат човешки ангажимент към България”, коментира евродепутатът от
БСП Иво Христов, който е
част от ИК. Според него вече
се е оформил картелът на статуквото, койко включва “стожерите на корупционния модел - ГЕРБ и ДПС”. “Тези две
партии ще подкрепят Анастас Герджиков. ДПС отсега
го заяви, макар от кумова
срама да издига лидера си
Мустафа Карадайъ на първия
тур, без реален шанс да стигне до втория”, смята той. Евродепутатът съжали, че ректорът на Алма матер е приел
ролята на новия Плевнелиев.
“Това е смущаващо за всички
образовани българи, които
преживяха просташката декада. Герджиков прие да е благовидното лице на един дискредитиран режим, а това е
мефистофелска сделка”, посочи Христов.

женията си за законодателни
промени. От БСП очакват
разум и спокойствие, мъдрост
и повече професионализъм в
следващото НС, подчерта тя.
Президентът на “Подкрепа” Димитър Манолов изрази
притеснения за кратките срокове, в които трябва да бъде
приет бюджетът за догодина.
Той се надява правителството
да намери изход от кризата с
промишления комплекс “Марица Изток” и евентуалното
закриване на работни места.
Днес БСП ще се срещне с
работодателски организации,
в сряда - с браншовици от преработвателната промишленост, а в четвъртък - с КНСБ.

Все повече
области
затягат мерките
Противоепидемичните мерки във
Видин, Перник, Сливен, Кюстендил и
София-област се затягат заради преминаването на областите в тъмночервената зона по разпространение на
КОВИД-19. Там се спират масовите
мероприятия, фестивалите, съборите,
школите и спортните събития, освен
ако не са в държавния календар, но
ще са без публика. Театрите и кината
ограничават зрителите до 30%. Учениците от 1 до 4 клас остават в клас,
а при по-големите се въвежда ротационен принцип на присъствено и дистанционно обучение.
Столичният кмет Йорданка Фандъкова обяви, че в София няма да бъдат
затваряни училища и детски градини.
Тя обаче е разтревожена за закъснението на заплащането на лекари и персонал от КОВИД-отделенията с повече от 2 месеца. На този фон здравният министър Стойчо Кацаров обяви, че няма нужда от нови мерки. Експертите трябвало да определят какво да се прави, а не политиците.
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България подкрепя
атомната енергетика
Десет държави от ЕС настояват тя да бъде включена
сред енергийните източници, щадящи природата
Франция, България и още
осем страни от ЕС излязоха с
обща инициатива в подкрепа
на атомната енергия, предадоха световните агенции. Тя има
за цел да играе роля в борбата
срещу глобалното затопляне,
подчертават 10-те държави в
съвместна статия, публикувана във френския “Фигаро” и
още няколко европейски вестника, под която стоели министерски подписи. Сред тях
няма български медии и не е
известно чий подпис стои от
името на България.
От Министерството на

енергетиката съобщават, че
“министър Андрей Живков
подкрепя позицията, инициирана от Франция”, но не уточняват дали той е подписал
статията заедно с колегите си
министри. Авторите на статията, озаглавена “Ние, европейците, се нуждаем от ядрена
енергетика”, отбелязват, че
атомната енергия “допринася
по решителен начин за независимостта на нашите източници за производство на
енергия и електричество”.
Според тях тя “защитава европейските потребители от

колебанията в цените”, докато цените на газа рязко се
покачват от няколко месеца.
Освен от Франция и България, статията е подписана от
представители на Румъния,
Чехия, Финландия, Словакия,
Хърватия, Словения, Полша и
Унгария. Според десетте
държави е “абсолютно необходимо” тя да бъде включена
в рамките на европейската
таксономия преди края на годината”. Европейската комисия заяви през април, че ще
прецени дали атомната енергия и природният газ трябва

да бъдат включени в списъка
на благоприятните за климата
и околната среда енергийни
източници, което би им открило достъпа до зелено финансиране и би осигурило конкурентно предимство на признатите за екологични източници
сектори. Авторите подчертават икономическите ползи от
атомната енергия, която според тях има потенциал да
създаде близо 1 милион висококвалифицирани работни
места в Европа.
Въпросът обаче разделя
страните от ЕС. Франция,
Полша и Чехия защитават
атомната енергия, но държави
като Германия, Белгия и Австрия са нейни противници

наред с много неправителствени организации, които смятат технологията за рискова,
отбелязва АФП. През април
Европейската комисия публикува правила за финансиране
на зелените инвестиции, но
остави за края на годината
решението дали атомната
енергия и природният газ да
могат да се класифицират като
чисти или преходни и така да
могат да получат средства по
Европейския зелен пакт. Ядрената енергетика се оказа
извън обхвата на проектите,
които могат да се финансират
чрез европейските зелени облигации - друга инициатива на
комисията, представена през
септември.

МРРБ проверява договорите за пътен ремонт
Пътните строители,
които протестираха в
центъра на София с искане да има бъдат изплатени
дължимите около 900 млн.
лв. за извършени дейности
в мандата на ГЕРБ, се заканиха да съдят държавата, ако не получат парите
си. Освен че искат оставката на служебния регионален министър Виолета
Комитова, в свое писмо до
премиера Стефан Янев пишат, че ще предприемат
всички законни мерки да
получат парите си заедно
с лихвите за забава и пропуснати ползи. По изчисления на Браншовата камара “Пътища” това би
струвало на държавата над

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

ОБЯВА
ПОКАНА
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“

60 млн. лв. само до края
на настоящата година.
Междувременно стана
ясно, че МРРБ започва
проверка на договорите за
текущ ремонт. “До края на
седмицата ще направим
пълен преглед дали
извършената работа от
строителните фирми отговаря на възложената им
по документи”, съобщи
зам.-министърът на регионалното развитие Иван
Шишков пред БНТ. Анализът на документите в
Агенция “Пътна инфраструктура” ще покаже дали
фирмите, които имат до-

говор за текущ ремонт и
поддръжка, са извършвали
основен ремонт, което е
съвсем различно и може
да се окаже поредното
незаконно строителство.
Той уточни, че анализът
започва сега и няма конкретни примери, но
съмненията са заради
това, че надвишаването на
бюджета е само в определени части на България.
Търсим начин да решим
по законов път този проблем, каза Шишков.
От Камарата пишат в
писмото си до Янев, че ще
продължат всеки ден с

протестните действия,
ако не се стигне до диалог, но отказват да разговарят с министър Комитова. От писмото става
ясно, че Камарата няма да
позволи провеждане на
срещи между Комитова и
собственици на строителни фирми “на четири
очи”. “В бъдещи срещи за
разрешаване на проблеми
или обсъждане на политики от страна на бранша
водещ ще бъде УС на ББК
“Пътища”, а собственици, които не са членове
на УС, също ще участват,
но никога на “четири
очи”, се казва в писмото.
В телевизионно интервю ресорният министър заяви, че има разделение сред фирмите.
Една част от тях са получили авансово около
1,5 млрд. лв. за дейности, възложени от предишното ръководство на
АПИ. Според Комитова
е нелогично фирмите,
които са получили такива огромни аванси, да
изискват още 900 млн.
лв. Те трябва да имат
излишък от авансите.
От браншовата камара не са съгласни с тези
изказвания на Комитова.
Те не са съгласни и с
решението договорите им
да бъдат прекратени
предсрочно, защото са изчерпали стойностите си.
Отказват и всякакъв вид
разсрочено плащане.

Битовите потребители може
да плащат с 80% по-скъп газ
Заради поскъпващия природен газ
сметките на газифицираните домакинства ще скочат до 80% в студените месеци, предаде бТВ. Според изчисленията
на една от компаниите, доставяща газ за
битови потребители, ако тенденциите
при цените на синьото гориво се запазят, то сметките на клиентите за октом-

ври ще са с между 50 и 150 лева повисоки в зависимост от големината на
домовете и потреблението. Това би означавало около 50% по-високи сметки
от миналогодишните. При зимните месеци обаче месечната сметка може да се
окаже с до 300 лева по-висока или със
70-80% повече спрямо миналата година.

www.duma.bg
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СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С АРТРИТА. Отбелязва се от 1996 г. по инициатива на
Международната организация за
борба с артрита и ревматизма. Артритните заболявания са най-голямата група хронични заболявания в
световен мащаб. Само в Европа от
тях страдат 120 млн. души.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Оставка и оставане
Юри МИХАЛКОВ

Себастиан Курц се изложи с оставка като австрийски канцлер по подозрения в купуване на медиен комфорт. Демокрацията какво е: схватка,
сблъсък на мнения, удари,
просване на опонента.
Себастиан изглежда направо като недорасъл в
сравнение с такъв титан

на политическите хватки,
на корупцията и оцеляването като бившия ни премиер Бойко Борисов. Във
всеки случай той има какво да научи от него. Цяло
десетилетие Баце кара
медиите да му слугуват с
подхвърляни средства и
реклами и те със свободна мисловност му се отблагодаряваха я с хвалби,
я с мълчание. И никаква
оставка по този повод!
Канцлерът да беше
звъннал в Банкя да научи
как стават тия неща.
Б.Б. бе заварен да спи
до чекмедже в спалнята,
пълно с пачки евро и кюлчета злато. И понеже е
свикнал да се бори с демокрацията, пак не подаде
оставка на фона на протестите. Пък и по-младшият

коалиционен ортак Каракачанов даде “патриотичното” си рамо за оцеляването му. За разлика от
случая с канцлера, при
който по-младшият партньор от “зелените” му
поиска оставката, за да
оцелее правителството.
Отделно Б.Б. и обкръжението му са били подкупвани от хазартния бизнесмен Васил Божков, за
да плаща той по-ниски
данъци. А бюджетът бил
ощетен с едни 700 милиона лева. Видяхме, че и тук
човекът от Банкя не трепна и бойко остана в премиерското кресло чак до
края на мандата си.
Добавете прегрешенията му със закрилата на
бизнеси от митнически
проверки, с назначавания-

та на главния прокурор,
със заплахите или рекета
срещу бизнесмени, с лобистки и корупционни закони - списъкът е толкова
дълъг, че подредената като
аптека Австрия изглежда
дилетантска за мутренския му замах.
Неслучайно Б.Б. не подаде оставка заради корупцията. Като непримирим борец, той с всяка
фибра на дебелокожието
си отстоява свободата да
води битки за оцеляването си, дори да просне демокрацията. Пред него
Себастиан Курц е като
младенец, който суче от
млякото на обществената
почтеност. А австрийската политическа сцена направо е аматьорска в сравнение с нашенската.

Нови софри?
Владимир НИКОЛОВ

На фона на предстоящите президентски и
парламентарни избори
днешната битка за българския футбол е далеч
по-малко вълнуваща. До
нея бяха допуснати и
шестимата кандидати, но
определено Христо Порточанов, Христо Хрис-

тов, слабо известният
футболен мениджър Георги Захариев и “вечният кандидат” Ивайло
Дражев нямат шансове.
Фактът, че кандидатурите им са издигнати само
от един клуб, говори сам
по себе си. Реалните претенденти за поста са Борислав Михайлов и Димитър Бербатов.
Досегашният президент залага на опита и
подкрепата на членовете
на Изпълкома. Абсолютният рекордьор по голове за националния отбор
настоява за промяна. Още
като действащ футболист
той изрази несъгласие със
стила на управниците във
футбола и се закани, че
ще дойде време да пока-

же как трябва да се действа. Критиците на Бербатов изтъкват липсата на
управленски опит. И някак пропускат “безвремието”, в което изпадна футболът ни при Михайлов
- без класиране на голямо първенство. Като че
ли единственият актив на
дългогодишния шеф на
БФС е изграждането (с
пари на ФИФА) на
“Дома на футбола” в
Бояна. Но и там не мина
без разкрития за корупционни практики, както
и при изграждането на
терени в малко населени
места в страната.
Димитър Бербатов,
Стилиян Петров и Мартин Петров опитаха да
се срещнат с представи-

тели на клубовете в цялата страна. Същото направи и Михайлов със
съдействието на своите
емисари и служители.
Както споделиха футболни хора, “с едните
разговаряхме за бъдещето на футбола, а другите
ни канеха на софри”.
Иначе всички “милеят за футбола”. Само
дето под ръководството
на Михайлов начело на
националите се изредиха
половината от “четвъртите в света”. Без особени
успехи. България става
все по-малко забележима
на световната футболна
сцена. Успехите там са
благодарение най-вече на
бъкащия с чужденци
“Лудогорец”.

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. Отбелязва се с решение на Общото събрание
от 29 юни 1984 г. На 12
октомври 1869 г. (30 септември 1869 г. стар
стил) е създадена БАН
като Българско книжовно дружество (БКД) от Общо събрание, проведено
в гр. Браила, Румъния. Приет е първият Устав на
БКД, с тайно гласуване е избрано първото ръководство, което се състои от Настоятелство и действителни членове. За председател на Настоятелството е избран Николай Ценов. Всички присъстващи
на Учредителното събрание полагат клетва. С решение на Общото събрание от ноември 1878 г. седалището на дружеството е преместено в София.
На 6 март 1911 г. БКД се преименува в Българска
академия на науките. С решение на Общото събрание от 29 юни 1984 г. за Ден на БАН е определен 12
октомври - денят на създаването на Българското
книжовно дружество в Браила.
ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА. Чества се с
решение на Общото
събрание на Националното сдружение на общините в Република България, прието на 18 юни
1998 г. в Благоевград. На
12 октомври 1882 г. в бр.
117 на “Държавен вестник” е обнародван първият Закон за общините и
градското управление в България.
1492 - ХРИСТОФОР КОЛУМБ ОТКРИВА АМЕРИКА. На този ден той стъпва на о.
Сан Салвадор в Карибско море. Два
месеца по-рано италианският изследовател потегля от Канарските
острови с екипаж от 90 души на
корабите “Санта Мария”, “Пинта”
и “Ниня” до Индия, но пътуването
го отвежда до земите, днес познати като Америка.
Датата е чествана за първи път в Ню Йорк през
1792 г. Днес Екваториална Гвинея отбелязва Деня
на независимостта си от Испания (1968), а Лаос Деня на освобождението и независимостта си от
Франция (1953). В Испания честват Испански ден,
или Годишнина от откриването на Америка.
1924 - УМИРА АНАТОЛ ФРАНС, ФРЕНСКИ
ПИСАТЕЛ (Р. 1844 Г.). Рожденото
му име е Жак Анатол Франсоа Тибо.
От 1873 г. започва да публикува
статии и есета във вестниците
“Льо Тан”, “Льо Голоа” и др. През
с.г. издава първата си стихосбирка
“Златни поеми”, а през 1876 г. “Легенда за Таис”. Носител е на Нобелова награда за литература (1921).
1935 - РАЖДА СЕ ЛУЧАНО ПАВАРОТИ, ИТАЛИАНСКИ ОПЕРЕН ПЕВЕЦ (УМИРА 2007 Г.). Постига ненадмината слава и в
популярната
музика, превръщайки се в
един от найуспешните
тенори
на
всички времена. Той е един
от “Тримата
тенори”. Популярен с благотворителната си дейност. Кавалер на Големия кръст - висш италиански
орден за заслуги. Последното му появяване на сцена
е през 2006 г. на Зимните олимпийски игри в Торино.
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Аристотел срещу
зеления чорап
Кратък наръчник от предизборни заклинания, клетви и проклятия

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Велислава ДЪРЕВА

1.
Драги ми читателю!
Скъпа електорална единицо!
И ти, суверене!
Нацията е изправена пред тест за
политическа грамотност!
Пред избор между две несъвместими форми на живот!
Пред страховит цивилизационен
сблъсък! Титаничен! Съдбовен!
Решителният миг настъпи! Иде! Ей
го на!
Но!
Има едни електорални единици,
които току берат гъби, ловят риба,
дремят на дивана с литър бира и чувал
чипс, а после викат “К’ва стана тя!”.
За да няма “К’ва стана тя!”, следвайте
стриктно и неотклонно този Кратък
наръчник с предизборни заклинания,
клетви и проклятия! Авторите не са
анонимни тролове, сакън! А историци, философи, социолози, политолози,
филолози, правозащитници, журналисти, професор до професора и тук-таме
доцент! Елит! Аз само чух, прочетох и
подредих техните мъдри слова, та да
не блуждаете из пространството като
сварени жаби.

2.
И така!
Изборът е: професор Герджиков
срещу президента Радев!
Което ще рече:
Аристотел срещу зелен чорап;
мир срещу война; наука срещу фатмащина; Хумболт срещу фуражка;
ерудиция срещу пагон; тога срещу
шинел; Цицерон срещу ботуш; свободният ум срещу казармата; разум
срещу безумие; академизъм срещу
сталинизъм; култура срещу субкултура; Ренесанс срещу Средновековие; интелект срещу нагайка; будител срещу ДС; истина срещу лъжа;
духовност срещу вулгарност; достолепие срещу деградация; Платон срещу шофьор на самолет; образованието срещу армията; обединение срещу разединение; любов срещу омраза; мъдрост срещу юмрук; творец на
доброто срещу сеяч на злото; миротворец срещу войнолюбец; умни
слова срещу картечни откоси;
насърчителни думи срещу груби нападки; гражданите срещу хунтата;
демократ срещу диктатор...
Тук електоралната единица пада
омаломощена...
А това е само началото!
Има и още:
“Потомствен учен” срещу “фигурант, който се е появил от нищото”;
“Академична личност” срещу “политически номад, който търси реализация на държавната трапеза”; “Интелектуалецът, хуманист и деликатен
класически филолог срещу матричния
ум на човек, завършил Военна академия”; “Интелектуална фигура, невойнстваща, авторитетна, менталнолуксозна” срещу “агресивната риторика” и “уличния сленг”; “Културна
инвенция и европейска комуникация”

срещу “регионален и злобно-изобретателен говор”...
Следва апотеоз:
“В нeгoвo лицe (на Герджиков)
пoклoнницитe нa дрeвнитe eзици и
култури пoлучaвaт cвoя крacив
рeвaнш”; “Крaй нa 4-гoдишния гняв oт
държaвничecкo гoвoрeнe кaтo нa
Eлoчкa Людoeдкaтa!”...
Обаче!
Радев е коварен!
Следва предупреждение:
“Дa, тoй (Радев) вce oщe имa шaнc,
зaщoтo e избoрът нa тълпaтa, a тя
oбичa пoдoбнитe й. Кoйтo e хoдил нa
кинo, зa дa глeдa трудeн филм, знae кaк
ce изнизвa oт зaлaтa прocтoлюдиeтo.
Изнизвa ce oбидeнo, чe изкуcтвoтo дa
ce зaдaвaт въпрocи ги e зaвaрилo бocи.
Oтмъщaвa cи c прocтaшкo дюдюкaнe.
Тoвa e публикaтa, кoятo глacувa зa
прocтoтaтa нa вицa и шлaгeрa. Нa
бoтушa и зeлeния чoрaп. Нa
eднocричнaтa миcъл”...
“Бeздaрнитe кoнкурeнти нa прoф.
Гeрджикoв щe пoлoжaт cвръхуcилия дa
гo cмaжaт. Вeчe зaпрeтнaхa ръцe
клюкaритe, мaрaзмaтици, oбидeни
зaрaди нecпoлучливa aкaдeмичнa
кaриeрa, вкиcнaти бeздaрници”...
И съвет (към Радев):
“Нaй-дoбрoтo, кoeтo мoжe дa
нaпрaви Рaдeв, e дa oтcтъпи. Нeкa
пoвeчe дa нe блaтяcвa oбщecтвeнaтa
cрeдa c чeнгeтa, cъмнитeлни вeличия
пoд пaгoн, прoдaли ce зa трийceт
cрeбърникa инфлуeнcъри”...
Тук електоралната единица се капична тотално, а суверенът й едва диша
горкият...
3.
Чета и препрочитам тоз Наръчник
и ми става такова едно, академично.
И спомен ме връхлита. Споменът за

едни умни, красиви, креативни, аристократични, възвишени, цивилизовани и ментално-луксозни срещу нек’ви
тъпи, прости, уродливи, сдухани, бездарни, мизерабъли, лузъри и ментално-простолюдни, поклонници на ботуша и зеления чорап, едносричници,
които труден филм не могат да изтраят, за Аристотел и Платон не са
и чували...
Пък Баце не само е чел Аристотел, Платон, Цицерон и всичките цицерони, фойербаси и майбаси
(“Баси!”, вика Баце), ами ги е щудирал. В оригинал! Нямам съмнение!
Хората се развиват! Що и Баце да не
се развие! Преди много време загрижена родителка попита акад. Ангел
Балевски като как да помогне на отрочето да развие своите таланти и
способности. Академикът се позасмя
и отговори: “Ако има нещо навито,
то ще се развие!”...
Туй навитото, дето е в човека,
може да е пружинка, или пък бобина, може да е ролка за ония, старите
репортерски магнетофони “Ухер”,
дето тежаха по сто кила, може да е
филмова лента, пожарникарски маркуч (нищо не намеквам!) или змия,
да пази Бог!...
Не знам какво е било навитичкото у Баце, обаче когато ректорът на
Алма Матер пристъпил трепетно височайшите негови чертози, Баце снизходил, склонил и рекъл, казвайки, че
нищо не иска! Ми к’во повече да
иска! Сам ректорът на Алма Матер
му дошъл на крака като една жива
индулгенция! По-нагоре - председателят на БАН!
На Баце му е през джипа и за
Алма Матер, и за ректора на Алма
Матер, и за алма му матер, и за тогата му, за старогръцкия и латинския
да не говорим! Важното е да свърши
работата. А работата е проста - да
разкара оня шофьор на самолет или
поне да му вгорчи живота!
Инак Баце бил поласкан, произнесъл се благосклонно и възнаградил
ректора на Алма Матер с титлата
“ректор на ректорите”. Баце не може
да избяга от себе си, от своя подземен мутроиден генезис и си мисли,
че “ректор на ректорите” е като
“капо ди тути капи” (сapo di tutti
capi), сиреч - “Баце на всички бацета”. Всеки с генезиса си... И още,
рекъл Баце, че “ректорът на ректорите” е “умен, красив и образован”,
т.е. - истински всенароден съединител. Преди години, помня аз, Баце
имаше идентичен критерий за президент - “млад, здрав и хубав”. Резултатът? Ами - Роско. Ще прощавате.
Когато казвам, че Баце е щудирал
в оригинал трудовете на Аристотел,
Платон, Цицерон и прочее (виж погоре!), не се шегувкам! Откъде иначе
Баце е почерпил тези премъдрости:
“Ум не се набива, к*р се набива!... И
съм ги на*бал с двеста - тези чужденци, премиери... И сега като усетиха,
че съм им го вкарал... То се набута
вече у дупарата... и си се такова... И
си се върти даже, и си такова... Аз
съм прост и вие сте прости и затова
се разбираме!... Прост съм и ми е
лесно. То е кофти да си сложен...
Когат си прост е лесно... Съобразете
се с мойта простотия!”...
Пък после се чудим, що “ректорът
на ректорите”, таз деликатна душа,
бяга презглава от ГЕРБ като дявол от
тамян...
4.
Драги ми читателю!
Скъпа електорална единицо!
И ти, суверене!
Нацията е изправена пред тест за
политическа грамотност.
Пред избор между две несъвместими форми на живот.
Пред страховит цивилизационен
сблъсък. Титаничен.
Наистина.
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ПОСЛАНИКЪТ НА
КИТАЙ ДУН САОДЗЮН
ПРЕД ДУМА:

Готови сме за бизнес
с България в пет сфери

СНИМКА
ПОСОЛСТВОТО НА КНР

Втората икономическа сила в света се е посветила на глобалното благоденствие
Интервю на
Таня ГЛУХЧЕВА

 Китай посреща 100-годишнината от създаването на китайската комунистическа партия като
световна икономическа сила, каква
е тайната на успеха ви?
- Въпреки че Китай е втората по
големина икономика в света, ние все
още сме развиваща се страна. Ние не
възнамеряваме да изпреварваме никой, просто сме съсредоточени да
вършим добре своята работа. Има
безброй причини за успеха на икономическото развитие на Китай, но
ключът се крие в категоричното ръководство на Комунистическата партия
на Китай (КПК). От основаването си
КПК твърдо прие възраждането на
китайската нация като своя първоначална мисия. След началото на реформите и отварянето към света през
1978 година. Китай само за няколко
десетилетия завърши процеса на индустриализация, който развитите

страни преминаваха в продължение
на няколко столетия, и се превърна
във втората по големина икономика
в света. Приносът на Китай към световния икономически растеж в
продължение на дълги години е около 30%.
По пътя към новите цели Китай
ще сформира нов двуциклен модел за
развитие. При него вътрешният цикъл
е основен, а вътрешният и външният
цикъл се насърчават взаимно, засилва се международното сътрудничество за реализиране на инициативата
“Един пояс, един път”, чрез който ще
се насърчи глобалната взаимосвързаност и повече държави и хора да се
радват на резултатите от развитието.
 Какво според Вас може да направи България, за да бъде ангажирана в проекта “Един пояс, един
път”?
- Инициативата “Един пояс, един
път” произхожда от Китай, но
възможностите и резултатите са от
полза за всички страни и целия свят.
Търговският обмен между Китай и
неговите партньори от инициативата
надхвърля 9,2 трилиона щатски дола-

ра. Инициативата се превърна в наймащабната платформа за международно сътрудничество в света. Китай
е готов да работи с България и с
другите страни по света, придържайки се към принципа на обширния
диалог, към съвместно изграждане,
споделяне и сътрудничество, за да
можем да насърчим устойчивото
възстановяване на световната икономика и да дадем по-голям принос за
подобряването на глобалното управление.
Готови сме да развиваме сътрудничеството с България в пет аспекта.
Първо, допълнително укрепване на
политическата комуникация, подобряване работата и координацията на
междуправителствените стратегии и
планове между Китай и България и
даване на по-пълноценна роля на
механизмите за диалог като Междуправителствената смесена комисия за
икономическо сътрудничество между Китай и България и бизнес асоциациите на двете страни. Целта е да се
създаде по-добра среда за прагматичното сътрудничество.
Второ, да се насърчава свърза-

ността на инфраструктурата, да се
анализира и промотира разширяването на железопътната връзка КитайЕвропа до България. Насърчаване на
развитието и сътрудничеството в
областта на информационната и комуникационната инфраструктура,
изграждането на големи центрове за
данни, нови енергийни проекти, електронна търговия и други области.
Трето, поощряване на безпрепятствената търговия, улесняване на
визите, логистиката и митническото
оформяне. По-добро използване на
различните изложбени платформи за
насърчаване модернизацията на
търговията между Китай и България.
Четвърто, засилване на финансовата интеграция, да се проучи формирането на по-гъвкав и прагматичен модел за инвестиции и финансиране, за да се подпомогне и насърчи
широкомащабното сътрудничество
по големи проекти между Китай и
България.
Пето, обогатяване на културния
обмен и връзките между хората в различни форми.
На стр. 9
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НАКРАТКО

Трима с Нобелова награда
за икономика
Наградата на Шведската нобелова академия за икономика отива при
Дейвид Кард ”за неговия емпиричен
принос в икономиката на труда” и
при Джошуа Ангрист и Гуидо Имбенс
“за методологичния им принос към
анализа на причинно-следствените
връзки”.

50 000 евро глоба
за неспазване на мерки
46-годишна жена от Солун е глобена с 50 000 евро и е изправена пред
обвинение за нарушаване на мерките
срещу коронавируса, разкри “Та неа”.
Тя е отдала свой имот на двама
души, които са организирали парти за
100 души. Полицията, която разби
купона рано в неделя, все още търси
организаторите.

Задържаха 5 ислямски
терористи
СНИМКИ БГНЕС

Стачка на учителите в Гърция затвори училищата. Преподавателите се обявиха срещу
планираната атестация. Аргументите им са, че по време на пандемия работят в натоварена
обстановка и оценката на тяхната работа няма да е обективна. Министърът на образованието
Ники Карамеос категорично отхвърли искането им и разпореди оценяване на 160 000 преподаватели

Брюксел отказа пари
за граничните огради
Еврокомисарката Илва Йохансон настоява
всяка държава-членка сама да защитава границите си
Министрите на вътрешните работи на 12 държави от ЕС поискаха от
Брюксел да финансира издигането на
физически бариери за борба срещу
нелегалната миграция, съобщи испанският в. “Ел Периодико”.
“Физическите бариери изглеждат
ефективна мярка за защита на границите, която обслужва интересите на
ЕС като цяло, а не само на граничещите държави-членки. Тази правна мярка
трябва да бъде допълнително и адекватно финансирана от бюджета на ЕС
като приоритет”, отбелязват авторите
на писмото, изпратено до Еврокомисията (ЕК). Въпреки това на следващия ден тя реши да откаже на Австрия, България, Кипър, Чехия, Дания,
Естония, Гърция, Унгария, Литва, Латвия, Полша и Словакия.

Европейската комисарка по
вътрешните работи Илва Йохансон
призна, че членовете на Съюза имат
“право и дълг” да защитават границите си. Ако искат да издигнат огради,
могат да го направят, но не трябва
разчитат на “ограничения” европейски
бюджет. Според нея, те могат да опитат да реализират много инициативи
за защита на външните граници, преди
да мислят за физически бариери.
“Ел Периодико” отбеляза, че идеята се харесва дори на онези държави,
които не са подписали писмото.
12-те министри настояват, че решенията на европейско ниво, както и
въвеждането на защитни мерки в законодателството на блока, са необходими за борбата с нелегалната миграция
и защита на националната сигурност

на членовете на ЕС. В писмото не се
споменават Беларус или Турция, но
12-те държави също осъдиха опитите
за използване на нелегалната имиграция за дестабилизиране на Европа и
посочиха необходимостта от предприемане на мерки за борба срещу нея.
“Никоя трета държава не може да използва нашите системи за убежище, за
да упражнява политически натиск за
изнудване на ЕС и неговите държавичленки”.
Междувременно стана ясно, че
Великобритания е спасила или прихванала общо 1115 мигранти, които са се
опитали да преминат Ламанша само за
два дни. Над 17 000 бежанци са достигнали Острова с малки лодки от
началото на годината, което е два пъти
повече от цялата 2020 година.

Борел: ЕС може да
стане вторичен играч

Сърбия притискала
Русия за цената на газа

ЕС рискува да загуби
способността си да бъде
пълноправен играч на световната арена, превръщайки се в обект на политиката
на световните сили, написа
първият дипломат Жозеп
Борел в своя блог. Според
него в света има две тенденции, които все по-силно засягат европейските дела.
Първият са усилията на
САЩ и техните съюзници
да ограничат Китай. Като
пример, посочи формирането на отбранителния пакт
AUKUS от Вашингтон, Лондон и Канбера. Второ, “това

Сръбският президент Александър Вучич заяви в неделя
вечерта, че се гордее с изключително добрите отношения на
Сърбия с Русия, предаде белградският в. “Политика”. Той
каза това след среща с руския външен министър Сергей
Лавров, който е в Белград по повод годишнината на Движението на необвързаните държави. Навремето Белград бе сред
лидерите на движението, а сега Русия е наблюдател.
Вучич отхвърли твърденията, че Москва оказва натиск
върху Белград в енергетиката, като добави, че всъщност
Сърбия оказва натиск върху руските партньори, за да
получи най-добрата цена на газа в Европа. “Дадоха ни найдобрата цена, а аз се моля и натискам. Имам обещание от
Лавров, че той ще поиска от Путин (Сърбия) да има найдобрите цени, познавам човека, ще имаме най-евтиния газ”,
обеща Вучич. На свой ред Лавров каза, че Москва винаги
напомня на Брюксел отговорността на ЕС за диалога Белград-Прищина и за създаването на Общността на сръбските общини в Косово.

е многополюсната динамика, при която играчи като
Русия се стремят да разширят своето поле за маневри
и влияние”. И напомни, че
“подобни действия доста
често нарушават ценностите и интересите на ЕС, както се случи в Сирия, Либия
и Мали”. Дипломатът призова лидерите на общността
да подкрепят създаването на
собствени въоръжени сили
и да определят конкретни
условия за тяхното използване. Те не трябва да конкурират НАТО, а да го
допълват.

В Косово бяха задържани петима
души, които са заподозряни в организирането на терористични атаки в
страната. От специализираната прокуратура в Прищина съобщиха, че при
ареста са открити експлозиви, оръжие, боеприпаси, един дрон и противотанково оръжие. Сред арестуваните е Ардиян Гюрай от град Печ,
арестуван през 2015 г. в Турция за
връзки с терористи, пише местно
издание.

Ръководител на ИД
е заловен
от иракските власти
Иракският премиер Мустафа алКадеми обяви в Туитър ареста на
Сами Джасим ал-Джабури, издирван
от САЩ за това, че е управлявал
финансите на групировката “Ислямска държава”. От Щатите бяха предложили награда до 5 милиона долара
за залавянето му.

Разследват еквадорския
президент заради
„Пандора”
Парламентът на Еквадор одобри разследване срещу президента
Гилермо Ласо във връзка с публикуването на информация от Международния консорциум по разследваща журналистика за негови
офшорни фондове. Назначената
комисия ще трябва да установи
дали държавният глава е притежавал средства в противоречие
със закон, забраняващ на държавни
служители на избираеми длъжности да имат офшорни сметки.

Пожарникари се опитват да
загасят пламъците от ключов
резервоар за горива в Захрани на
около 50 километра южно от
ливанската столица Бейрут.
Причината за инцидента се
изяснява. Няма съобщения за
загинали или пострадали. Ливан се
бори с една от най-тежките
икономически кризи и страда от
недостиг на гориво за своите
електроцентрали. През последните
месеци ливанците получават само
един или два часа ток на ден
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ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА

Готови сме за бизнес
с България в пет сфери
От стр. 7
 Какви са Ви впечатленията
от страната ни?
- Вече изминаха две години и
половина, откакто пристигнах в
България, и със съпругата ми все
повече харесваме “Страната на розите”. Уникалната българска култура, красивата природа, обикновените и гостоприемни хора ни привличат все по-дълбоко.
Обичаме да се разхождаме по
улиците и алеите, за да усетим древността и модерността на града.
Също така обичаме да се изкачваме
на високи места и да гледаме в далечината, да се насладим на великолепието на българските планини и
реки. Изкачихме Черни връх,
съзряхме от високо Седемте Рилски
езера, разхождахме се в древния
град Созопол, насладихме се на
Дунав, изживяхме уникалната народна култура на Родопите, участвахме в парада на Празника на розата в Казанлък и с хората от София танцувахме заедно хоро, за да
посрещнем Нова година. Влюбихме
се във вкусните тукашни ястия - от
картофи, боб до череши, розови
домати, месо на скара, вино, а също
така се научихме да правим шопска
салата, баница, кисело мляко, сладко от рози и други специалитети.
Имаме дори приятели фермери.
Благодарение на тяхната щедрост и
гостоприемство, успяхме да отидем
в полетата, да видим събирането на
реколтата от картофи, да усетим
аромата на лавандулите и дамаските рози и да се насладим на удоволствието саморъчно да наберем различни плодове.
Надявам се след епидемията да
можем да отидем в повече градове,
да посетим повече музеи, да слушаме повече концерти, да създадем повече приятели и да задълбочим разбирането си за тази “земя на съкровищата” и нейния народ.
Разбира се, ние няма да забравим своя важен дълг на дипломати
да развиваме китайско-българските
приятелски отношения на едно повисоко ниво. Тук най-искрено желая на България възможно найбързо да преодолее напълно епидемията и пожелавам на българския
народ здраве и щастие!
 Как да се засилят икономическите и културните отношения
между двете ни държави?
- От установяването на дипломатически отношения между Китай
и България преди 72 години двустранните връзки се развиват стабилно. За подобряване на двустранното прагматично сътрудничество и
на междукултурното разбирателство ние имаме следните идеи:
В областта на икономиката и
търговията да се насърчава свързването между инициативата “Един
пояс, един път” и българския “Национален план за развитие до 2030
година”. Фокусът да е към създаването на проекти в областта на цифровата икономика и зелената икономика. Трайно да се стимулира изграждане на демонстрационни зони
за сътрудничество в областта на
селското стопанство между Китай
и страните от Централна и Източна
Европа (ЦИЕ). Подкрепяме също

СНИМКА ПОСОЛСТВОТО НА КНР

Посланик Дун Саодзюн (осмият отляво), съпругата му (вляво от него)
и служители на китайското посолство се снимаха за спомен във Велико Търново
така участието на България в Международното експо за вносни стоки
(China International Import Expo ред.), Изложението Китай-ЦИЕ
(China-CEEC Expo - ред.) и други
изложения. Подкрепяме и разширяването на икономическото сътрудничество между София, Пловдив,
Варна, Велико Търново и други региони и градове с провинциите
Цзянси, Цзянсу, Цжъдзян, Шанси и
други провинции в Китай.
В началото на тази година двете
страни подписаха програма за
сътрудничество в областта на културата през следващите четири години. В рамките на тази година ние
преодоляхме негативното въздействие на епидемията, взехме участие
във важните за другата страна големи фестивали и мероприятия на изкуството, преводи на важни съвременни литературни произведения от
двете страни. Освен това насърчаваме двустранното сътрудничество
и обмена в областта на образованието и туризма.
 Какво прави китайския модел по-привлекателен за другите
страни, особено за по-бедните?
- Китайският народ върви по
пътя на социализма с китайска специфика със собствената си борба и
практика. Това е път на мирното развитие. Китай никога не би “изнесъл”
китайския модел, но ако някои страни се интересуват от китайския опит,
готови сме да споделяме.
Първо, придържаме се към
принципа да поставя хората в
центъра. Генералният секретар Си
Цзинпин посочва, че посоката на
нашата цел е копнежът на хората за
по-добър живот. Никоя държава не
е направила толкова големи усилия
в борбата срещу бедността, колко-

то Китай, и никоя друга държава не
можа да извади стотици милиони
хора от бедността за толкова
кратък период от време. Комунистическата партия на Китай винаги е
поставяла интересите на хората на
върховно място, за да напредваме
към общия просперитет на хората.
Второ, придържаме се към принципа на взаимната изгода и на мирното развитие. Китай винаги е вярвал, че различните цивилизации, социални системи и модели на развитие в света трябва да общуват помежду си, да се учат един от друг,
като запазват различията, вместо да
играят на “живот и смърт” и на играта с нулева сума.
Трето, търсенето на истината
чрез фактите. Няма да разберете
дали пътят е добър или лош, докато
не тръгнете по него. Всички държави имат свой исторически и културен опит и едва когато намерят найподходящия път въз основа на специфичните си условия, те могат да
тръгнат стабилно напред.
 Каква е реакцията на Китай
към новата Студена война, обявена от САЩ и западния свят като
цяло?
- Човечеството вече е навлязло в
21-ви век, но и все още има хора,
които изскачат, за да “формират групи”, да участват в “малки кръгове”
и създават “нова Студена война”, с
които искат да спуснат “нова желязна завеса”, да използват опозицията на общественото мнение и да
тласкат света отново към сътресения и разделения. Това, откровено
казано, е презрение към напредъка
и мъдростта на човечеството, открито връщане на историята назад, противоречие с тенденцията на времето, противоречие със стремежите

на повечето страни и е предопределено да се провали. Печелившото
сътрудничество е общата тенденция
и волята на хората. Китай решително се противопоставя на изкуственото създаване на т. нар. нова Студена война и няма да позволи такъв
заговор да успее.
Китай е страна, която се
застъпва за “хармонията” от древни времена насам и поддържа традиционната концепция за “хармония в различията”. Китай винаги се
е противопоставял на опасната
практика за разделяне в света според идеологията. Основната инициатива на президента Си Цзинпин за
изграждане на споделено бъдеще за
човечеството е да надраства различията между системите, да изостави
мисленето от типа на “играта с
нулева сума” и да формира обща
посока за различните държави, нации и цивилизации. Като най-голямата развиваща се страна в света и
постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, Китай ще продължи
непоколебимо да следва пътя на
мирното развитие, непрекъснато ще
следва взаимноизгодна и печеливша
открита стратегия, ще участва активно в реформата и изграждането
на глобална система за управление
и ще продължи да бъде защитник на
мира, ще допринася с китайската
мъдрост за просперитета на човечеството.
Забелязахме, че наскоро САЩ
заявиха, че нямат намерение да ограничават развитието на Китай и
няма да участват в “нова Студена
война”. Надяваме се, че САЩ ще
работят с Китай и ще следват пътя
на взаимно уважение, мирно съжителство и печелившо сътрудничество между двете ни страни.
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преди две години свалиха законно избрания президент Ево Моралес, защото “не можем да позволим да ни управлява повече някой, който се гордее с аймарските си корени”. Тогава
на власт дойде “бялата” Жанин Аниес,
целяща да обедини всички “бели, следователно умни” в страната и да направи всичко възможно да заличи индианското в държавата.
В Мексико беше обявено, че навръх
“празника” 12 октомври ще бъде свален
паметникът на Христофор Колумб от
центъра в столицата, а на негово място
ще бъде поставен монумент на жена от
местно племе. Всичко това, с одобрението на общината и официално издадена
заповед от кмета. Това обаче все още не
е станало. Като цяло повечето държави
не биха искали да влизат в конфликт с
Испания, която е исторически запомнена като “империята-майка”, но факт е,
че от днешна гледна точка тя е по-скоро
“империята-мащеха”.

Нов живот
на коренните езици

Докато в Испания отбелязват националния си празник, в Латинска Америка едни честват
“Деня на расата”, а други - най-тъжнта дата в историята си, 12-ти октомври

Колумб - обединител
или разединител
Мнозина в Латинска Америка виждат повече минуси
в откриването на континента преди 529 години
12 октомври е националният празник на Испания, денят на испанския
език и на културата. На същата дата
през 1492 г. Христофор Колумб достига до Новия свят. Макар той самият да
е бил твърдо убеден, че е открил попряк път до Индия и до края на живота
си не е разбрал, че става въпрос за
напълно различна земя. Интересното е,
че португалският крал два пъти отказва
да му финансира пътуването, защото
според съветниците му мореплавателят
лъжел. Три пъти се налага да отиде при
владетелите на Испания, докато найнакрая Исабел Кастилска подписва заповед да му бъдат дадени средства.
Въпреки уверенията и на нейните
съветници, че това ще бъде излишно
разхищение. Но прекомерната й амбиция да превърне Испания във велика
държава и фанатичната идея да разпространи католичската вяра, я карат да
му се довери.
Малко известен факт е, че Колумб
прави четири пътувания до “Земния
рай”, както самият той го нарича.
Стъпва първо на карибските острови,
където местните индианци таинос са
много добронамерени и не познават
лошотията и войната. При първото и
третото пътувания никой моряк не иска
да го придружи, защото по онова време
вярвали, че Земята е плоска и, ако следват негова карта, ще стигнат края на
света, а от там ще паднат. За да има
екипаж за трите си кораба “Ниня”,
“Пинта” и “Санта Мария”, освобождават всички затворници, за да може, ако
наистина загинат, да не липсват на
никого. Така някои историци обясняват днес голямата престъпност на
континента - първите европейци са
били такива. При второто си пътуване, с него тръгват благородници и пообикновени хора, виждащи възможността да започнат нов живот, да има
кой да работи за тях и да забогатеят.
Този път корабите акостират на те-

Таня ГЕОРГИЕВА

риторията на днешна Венецуела, където ги посрещат канибали.
Официалната заповед на кралицата
гласи, че в новооткритите земи ще бъдат
пренесени испанските език и вяра, а
жителите ще имат статут на поданици.
На практика не се случва точно това.
Местните са избити, а оцелелите от
пренесените европейски болести са
превърнати в роби. Насила са наложени
католицизмът, а който е отказвал, е бил
изгарян на кладата. Общуването ставало
само на испански и било направено всичо необходимо да се изкоренят религиозните практики и традиции на коренното население. Голямо количество богатства били изнесени от територията,
оставяйки до ден днешен Южна Америка едно от най-бедните места в света. В
продължение на векове индианците били
експлоатирани, а на децата, родени от
испански родители, не били гледали с
добро око в Европа, защото идват “от
там”. Постепенно се зародила идеята за
независимост и самоуправление.

Реакцията
на испаноговорящите днес
Днес населението в бившите колонии е по-разделено от всякога. Докато
някои празнуват днешния ден, отбелязвайки разпространението на испанските език и култура, други го наричат

“Деня на расата”, а трети категорично
го отричат и твърдят, че е най-тъжният
ден в историята им. Не случайно в
много страни се говори с презрение за
Колумб и европейските завоеватели.
Няколко века е обяснявано на хората
как конкистадорите са имали благотворно влияние, те са занесли култура на
“диваците”, цивилизовали са ги, въвели
са ги в лоното на католическата църква.
Но днес знаем, че това не е точно
така. Насила са били наложени традиции, вяра, език с цената на много жертви, измъчвания, унижения. Никой не е
търсил “цивилизоване”. От малкото
останали, неунищожени или преведени исторически източници става ясно,
че ацтеките, маите, инките са имали
огромни империи, богат културен
живот, литературни творби (маите са
имали проза, ацтеките - поезията, а
инките - театрални пиеси). Били са
политеисти, но важното е, че са имали
богове, на които са се уповавали. Изведнъж, пристигат чужденци, които
вместо да се опитат да разберат или
приспособят към новото и непознатото, го обявяват за сатанинско и правят
всичко възможно да го разрушат и
погубят. Ако в края на ХV век хората
са се делили на “аристократичните и
благодетелни бели испанци” и индианци, метиси, чернокожи и мулати, като
всички те минавали за “деца на дявола”, “презрени от живота”, то днес,
529 години по-късно, техните наследници все още не са успели да се сплотят. Расовата ненавист се засилва с
времето и има цели общности, които
си мислят, че цветът на кожата е определящ. Не е рядкост в Чили да се чуе
“ние сме наследници на испанските
колонизатори и нямаме нищо общо с
индианските племена, населявали тези
земи”, при все че по лицата им има
силно изразени туземски черти. В
Перу, от друга страна, се говори за
“онова зло - индианецът”, а в Боливия

Няма друг континент като Южна
Америка, където езикът във всичките
страни да е един и същи (изключение
прави Бразилия). Към това добавяме
някои държави от Централна Америка
и Мексико. Въпреки регионалните особености все пак диалогът е силно улеснен. Но испанците не са успели да
унищожат напълно и местните езици.
Да, вярно е, че някои са напълно изчезнали, но основните като нахуатъл (говорен от ацтеките в Мексико), кечуа
(при инките в Перу и Боливия), аймара
(разпространен в Боливия и Парагвай)
както и различни диалекти на маите
(Мексико, Гватемала, Ел Салвадор и
др.), продължават да се използват и
днес. Дори в планинските или селските
райони, където “бели” не живеят, испанският е непознат. В Мексико се увеличава броят на училищата и университетите, които предлагат изучаването на
нахуатъл, а преди години имаше предложение той да стане официален наравно с испанския. Ево Моралес издаде
в Боливия указ, с който те назначават
на работа, ако владееш не само езика
на Сервантес, но и аймара, а в Перу
все по-често с предимство са кандидатите, говорещи кечуа, а не английски.
Както има тенденция индианците да
станат повече от “белите”, по естествен път испанският ще започне да се
използва от малцина. Това няма да стане днес или утре, но рано или късно
всичко ще си дойде на мястото.

Кои са леви и кои десни
В Латинска Америка или си “ляв”
или “десен”, център има много рядко и
обикновено не се оказва печеливш ход.
Първите най-често са представителите
на различните индиански племена, чернокожите, метисите и мулатите, като
последните две групи исторически имат
най-тъжната съдба - да са еднакво
“отхвърлени”, защото имат смесена
кръв. Общото между всички е, че биват
пренебрегвани от десните правителства, извършва се геноцид над тях.
“Белите” не могат да допуснат, че
ще има хора с друг цвят на кожата на
важен пост. Не беше случаен и процесът на ваксинация. Първи бяха така
наречените “наследници на испанските
завоеватели”, а после постепенно и останалите. Въпреки че страните с десни
правителства целяха да унищожат, колкото се може повече цветнокожи, сметките им излязоха криви. Поради предишните им политики на изолирането
им в по-далечни от големите градове
райони, КОВИД-19 почти не застигна
коренното население.
Както ДУМА вече писа, южноамериканският континент почервенява.
Все повече държави си избират леви
правителства. Съвсем скоро ще станем
свидетели на една съвсем различна картина там.
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„Моето
сърце остава
в България”
Правнукът на Марин Дринов описва неговата роля
за създаването на БАН и на българската държава

С тържествено събрание БАН ще отбележи днес 152 години
от създаването си. Българското книжовно дружество (БКД),
преименувано през 1911 г. със закон в Българска академия на
науките, е първата българска държавна институция. Основана е в румънския град Браила през 1869 г. - девет години
преди Освобождението. Знанието е в темела на нашата
държавност! Основателят на БКД и пръв негов председател,
историкът проф. Марин Дринов е роден на 20 октомври 1838
г. в Панагюрище и след няколко дни ще отбележим неговата
183-та годишнина. Негови потомци сега има в три държави
- България, Русия и Украйна. Днес ви предлагаме текст,
написан за ДУМА от неговия правнук д-р Владимир Сафронов-Дринов, който е лекар и живее във Воронеж, Русия. Д-р
Дринов приема България като своя втора родина, интересува
се от всичко, което се случва в нея днес, и пази свято паметта за върховете в историята й, какъвто безспорно е и
създаването на БАН по модел на тогавашните европейски
академии на науките - след 500 години робство!

Д-р Владимир САФРОНОВ-ДРИНОВ

Държавите не могат да съществуват,
ако не взаимодействат една с друга. Този
проблем днес е важен, както никога преди. На мен наистина ми е много приятно,
че и в България, и в Русия се отнасят с
голямо уважение към нашата обща история. Радостно е, че усилията за запазване
на историческата истина срещат активна
поддръжка от гражданите на двете държави. Мисля, че това е добър залог за успешните минали, настоящи и бъдещи взаимоотношения между нашите страни.
М.С. Дринов е роден на 20 октомври
1838 г. в малкия български град Панагюрище в многодетно семейство и сякаш е
трябвало да има обичайната съдба на
занаятчия, още повече, че неговият баща
не е и мислил синът му да има друга
кариера. Но нещо друго е определило
неговата съдба. Още в детството му в
него е бил заложен духът на творческото
търсене, още тогава той е изпитвал необяснимо влечение към хуманитарните
науки. И младият Марин не върви по
стъпките на баща си, а избира свой път.
Стремителното съзряване на гения на
Дринов от просто българско момче до
академик на всички славянски академии
на Европа изглежда като чудо и в същото
време е пример за подражание. Не съм
имал щастието да познавам своя прадядо,
но съм му благодарен, че е оставил найскъпото наследство - примера на своя
живот и тези ценности, които не може да
унищожи войната, не може да ги разграби бунтът, не може да ги отнеме властта:
благородство, мъжество и простота.
Жителите на Панагюрище изпращат
Дринов на обучение именно в Русия. Не
преставам да се удивлявам на далновидността им и на това, че в условията на
най-тежко османско иго те са успели да
намерят немалки средства за обучението
му в Русия. Как са успели да видят в
Марин Дринов човека, който, получил
образование в чужбина, ще се върне в
Родината си и ще помогне на страната в
делото за построяването на новата, свободната българска държава. Те не са сгрешили в своя избор.
Съдбата е определила жребия на
Дринов - да бъде постоянно първи, при
това самият Дринов не се е стремял към
това. И наистина - той е бил първият
български историк, получил солидно професионално образование, обучавайки се
през 1861-1865 г. в Историко-филологическия факултет на Московския университет. Съдено му е било да стане първият български историк, защитил магистърска (1873), а след това и докторска
(1876) дисертация. Дринов става първият български учен, избран за член на
всички тогавашни славянски академии,

пръв председател на първото българско
научно дружество и първи министър на
културата в освободена България.
Дринов е бил безкрайно щастлив, че
руските войски са освободили неговата
родна България и с радост е приел назначаването си на длъжността вицегубернатор на София, а след това - министър на
културата и просвещението. В този период България е имала нужда от подобни
хора - свои, родни, най-добрите, та
български чиновници, знаещи руски език,
не е имало още. Дринов е бил принуден
да работи ден и нощ над възстановяването на разрушеното от османците стопанство на страната. Своята работа той е
започнал от организирането на избори за
първите местни съвети на България и от
разработването на правила за управление на селата, окръзите и областите. Той
прави много, за да влезе страната в Международния пощенски съюз. Били са въведени медицински и аптечен устав, организирана е първата народна банка на
територията на България, пуснати са в
действие първите типографии, в които се
печата цялата руска класика от ХIХ в.
Още преди края на войната Дринов предлага да се издават български вестници в
завзетите от руските войски области.
Негова е ролята за откриването в София
на публична библиотека, назована на Св.
Кирил и Методий.
Освен това Дринов е бил организаторът на първото протестно движение
на българите срещу несправедливите
решения на Берлинския конгрес за Източна Румелия.
В кратък срок той прави анализ на
финансовото състояние на княжеството и създава необходимите препоръки
за подобряване на финансовата систе-

Фондацията “Петър Берон” поде инициатива да се издаде на български
книгата на Владимир Сафронов-Дринов “Марин Дринов - семейна летопис”.
Средства се набират в сметка в ДСК: 02/0000000020957946, Дора Радкова
Иванова Ангелова

ма в страната. Само за една седмица
Дринов подготвя още един важен документ - за стабилизиране на самостоятелността на българската църква. През
1878-1879 г. той разработва “Временен устав на народните училища”, който включва цяла серия много важни
циркуляри и програми, засягащи училищното обучение. Дринов въвежда 32буквената гражданска азбука.
Освобождаването на родината на
Дринов създава условия за нов живот на
българската държава и прокарва пътя
към съвременната европейска държавност. На 9 февруари 1879 г. в град Велико Търново е свикано Учредително
събрание, на което е приета Конституция, получила името Търновска. Целият
огромен материал на проекта за конституция е бил създаден от особена комисия под ръководството на Дринов, състояла се от български патриоти, изпълнени с благодарност към Русия за Освобождението на България. По предложение на Дринов за столица на България е
провъзгласена София.
На едно от заседанията на Учредителното събрание Дринов чете записка
“За дейността на руското управление в
България”. Това е равносметка за работата не само на руската администрация,
но и на самия министър Дринов.
На 29 април 1879 г. Великото Народно събрание избира за княз на България
немския подпоручик, сина на високопоставен австрийски генерал, Хесенския
принц Александър Батенберг.
Често ме питат “Защо вашият прадядо Марин Дринов е напуснал България в
толкова трудно за нея време?”.
Това може да се обясни по следния
начин. През лятото на 1879 г. Марин
Дринов подава заявление за оставка. Още
през май той пише на Константин Иречек, че иска да се върне в Харков, понеже
“за последните две години се уморих
много, много силно и физически, и морално. Моето сърце остава в България, в

която ще се върна, веднага щом дойда на
себе си”.
Множество обективни фактори са
възпрепятствали след това връщането на
Дринов в родината. Първо, здравето му
не е било добро. Често се е изостряло
хроничното възпаление на белите му
дробове, получено още по времето на
обучението му в Киевската духовна семинария. Там Дринов боледува от пневмония, която след това се усложнява до
туберкулоза на белите дробове.
Второ, в страната се създават особени вътрешнополитически условия, довели до отмяната на Търновската конституция. С това са нарушени принципите
на справедлива изборност за централните органи на властта, за които Дринов
постоянно настоява.
Трето, през 1881-1883 г. Дринов разработва проект за Държавен съвет на
България и получава предложение да го
оглави, но е принуден да се откаже заради идването на власт на консерваторите,
които решават по това време съдбата на
държавата. Установяването от тях на
еднолично княжеско управление, русофобските настроения на управляващите
кръгове на България от това време рязко
противоречи на либерално-демократичните възгледи на Дринов.
В определена степен това е лична
трагедия на Дринов. Успешно започналата му държавна дейност е прекратена от
него самия. Връщайки се в Харков, той
продължава преподавателската и научната си дейност, пише над 100 научни труда, помагащи за развитието на византийските изследвания, историята на балканските народи, етнографията, лингвистиката, литературознанието и фолклора.
Живеейки в Русия, Дринов остава верен
на своята Родина България, целия си
живот, всичките си научни трудове той
посвещава на развитието на великата
българска култура.
Външно изглежда, че животът на
Марин Дринов в Русия протича
напълно благополучно. Той постига
устойчиво в научен план положение в
катедрата на университета, има собствен дом, където живее с жена си и децата, получава прилична заплата - 3000
рубли годишно, има чин на действителен щатски съветник и регулярно е
награждаван с високи ордени.
Много ми е приятно да съзнавам, че
националните симпатии на българите
винаги са били и остават на страната на
Русия. Благодарение на духовната, езиковата, културната близост на България
и Русия, аз и моята съпруга наистина се
чувстваме в родината на моя предтеча
Марин Дринов - Панагюрище, като в
своя дом. Високо ценя това, че сред
видните синове на България името на
Марин Дринов не е забравено и паметта за неговите заслуги пред България в
делото за построяването на българската
държава и за обединяването на всички
славянски народи живее в сърцата на
много милиони хора.
Превод от руски
Велиана ХРИСТОВА
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Паралелните светове
на Никола Колев
Най-новите
скулптурни творби
на автора може да
се видят в изложба
в Музея на София
Регионалният исторически музей
на София представя авторската изложба на скулптора Никола Колев “Паралелни светове”. Временната експозиция продължава до 9 януари 2022 г.
Подбрани са част от най-новите творби на автора. Някои от тях са участвали в национални и международни
събития и са спечелили награди.
Включени са модели на реализирана
екстериорна скулптура. Сред произведенията, освен женските и анималистичните фигури, са три авторски
изпълнения на шах. Най-голямото е с
дъска от бял и черен мрамор с размери 220/220 см. При този вариант
фигурите са разработени на базата на
митологични персонажи. Направени
са от месинг. Плотовете на останалите два шаха отново са мраморни, но с
размери 100/100 см. Фигурите се отличават от предходния вариант по
замисъл. Те представляват авторска
разработка на класическите шахматни изображения с нотка на гротеска.
Излети са от месинг.
Художествен експеримент също
фигурира в изложбата. Девет отделни
картини с пластични елементи, предварително подготвени от скулптора, са
предадени за лична интерпретация и
допълнения от девет негови приятели,

Пени Раева е новият
изпълнителен директор
на НДК
“Националният дворец на
културата Конгресен
център София”
ЕАД вече е с ново ръководство, след
като през август т.г. предишното
подаде молби за освобождаване пред
министъра на културата. Поста на
изпълнителен директор поема Пени
Раева, научи ДУМА от Министерството на културата. Тя е работила в
НДК в периода 1985-2011 г. на различни длъжности, вкл. зам.-генерален директор. През 2013-2014 г. е изпълнителен директор и член на УС на НДК.
В състава на новия Съвет на директорите на НДК влизат още Росица
Велкова от Министерството на финансите и Елена Карапаунова от Министерството на икономиката.

„Б.Т.Р.” с премиера
на 13-ия си албум

СНИМКИ РИМ - СОФИЯ

работещи в областта на изкуството.
Оформлението на експозицията
включва фотодокументална част, даваща информация за биографията на
Никола Колев. Допълнително в залата се излъчва филм, посветен на
художника.
Никола Колев завършва дърворезба в Националната художествена ака-

демия в класа на проф. Антон Дончев. Реализира над 20 самостоятелни
изложби. Част от постиженията му
са награди от Световното изложение
на изкуствата в Кан (Франция) и
Международната изложба на Ателието на Дунав - Иббс (Австрия). Негови произведения са включени в
колекции по цял свят.

Бойко Илиев поставя „На изток от Рая”
на Стайнбек за първи път в България
120 години от рождението на големия американски
романист Джон Стайнбек се
навършват в края на 2021 г.
Толкова години след написването на брилятния негов
роман “На изток от Рая”,
той продължава да ни
вълнува и предизвиква. Нобеловата награда за литература е само малка част от

НАКРАТКО

признанието, което е получил приживе за своята литературна дейност. Много са
епитетите, с които може да
се определи неговото творчество, но по-добре да дадем думата на самия автор:
“В света съществува огромно напрежение, напрежение като пред взрив, хората са сковани и объркани.

В такъв момент ми изглежда напълно в реда на нещата
да си задавам въпроси от
рода на “В какво вярвам? За
какво и срещу какво трябва
да се боря?”. Нашият вид,
човешкият, е единственият
съзнателен вид и той разполага само с едно творческо
оръдие - ума и духа на отделния човек. Ето защо вяр-

СНИМКА НОВ ТЕАТЪР - НДК

вам, че свободният, търсещ
ум на човека е най-скъпоценното нещо на света. И аз
ще се боря тъкмо за тази
свобода на съзнанието да се
движи ненасочвано в посоката, която си избере. И ще
се боря против всяка идея,
религия или власт, които
ограничават или унищожават индивида. Защото, ако
тържеството на човека може
да бъде убито, значи ние
сме загубени.”
Нов театър - НДК, кани
на премиерата на спектакъла “На изток от Рая” по романа на Джон Стайнбек на
15 октомври от 19.30 ч.,
който се поставя за първи
път в България на театрална сцена, научи ДУМА от
Нов театър - НДК. Драматизацията и режисурата са
на Бойко Илиев, музиката е
от Петър Атансчев, сценографията и костюмите са на
Лидия Къркеланова. Участват артистите от МДТ
“К. Кисимов” във Велико
Търново, където постановката бе играна на 5 и 12 октомври. В ролите са Стефка
Златкова (Кейт), Стоян Борисов (Адам), Боян Фърцов
(Кейл), Кирил Милушев
(Арон), Никол Бойчева
(Абра), Тони Христова
(Кати).

Група “Б.Т.Р.” ще представи на
13 октомври от 20 ч. в зала 1 на НДК
новия си албум “Пъзел”. В над двучасовия концерт ще прозвучат повечето
песни от албума, както и много хитове, създадени през годините, научи
ДУМА от Светла Русева, пиар, aba/
sme. В концерта участват и техните
приятели Кирил Маричков, Валди
Тотев, Камен Донев, “Ахат”, Иван
Лечев, Добромир Поликов, Александър
Филчев-Санеца, Ясен Велчев. Албумът
“Пъзел” с 10 песни е многообразен,
като съчетава различни стилове в
рока, подчинени на стила на “Б.Т.Р.”.
Автор на музиката и осем от текстовете е Славчо Николов. Текстът
на песента “Вяра” е написан за “Б.Т.Р.”
от поета Волен Николаев още през
2008 г., а барабанистът на групата
Илиян пише текста на песента “Анасонови дни”, изпълнявана от Санеца.
Аранжиментът на всички песни в
албума е на “Б.Т.Р.”. Концертът е с
подкрепата на НФ “Култура” и ще се
проведе при всички противоепидемични мерки.

СНИМКА “Б.Т.Р.”

Концертът
на Статис Карапанос
и Георги Черкин се отлага
Известният гръцки флейтист
Статис Карапанос съобщи за “Кантус фирмус”, че се възстановява от
прекарана наскоро коронавирусна инфекция, заради което се налага да
отложи концерта си в Европейския
музикален фестивал 2021, научи ДУМА
от Ирена Данкова. Виртуозният
музикант трябваше да свири у нас на
12 октомври заедно с пианиста Георги Черкин. Новата дата на събитието е 3 ноември в зала “Виваком арт
хол” “Оборище 5” от 19.30 ч., купените билети ще важат без заверка.

СНИМКА “КАНТУС ФИРМУС”
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Според учените океаните се окисляват днес по-бързо,
от когато и да било през последните 300 млн. години.
Градовете заемат около 2% от повърхността на Земята,
но в тях живее над половината от населението на света.

Турчин е с най-дългия
нос в света
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71-годишният турчин Мехмет Озирек е с най-дългия нос в
света, съобщи БГНЕС. Той държи този рекорд от 2010 година,
когато в италианското предаване “Lo Show dei Record” са били
измерени точните размери на носа.
Тогава носът на Озирек бил дълъг 8,8 см. Сега предстои
ново измерване и е възможно размерите да са по-големи, защото носът и ушите никога не спират да се увеличават, припомнят експертите от “Книгата на рекордите на Гинес”.

Света на отпадъците
представят в Габрово
Поради КОВИД-мерките няма да има официално
откриване на инсталациите на Невена Екимова
Света на отпадъците представят в Габрово с проекта
“неСметни богатства” на художничката Невена Екимова.
Инсталацията се състои от
две скулптури от битови и
производствени отпадъци, които могат да бъдат разгледани
до края на годината в двора
на бившия Техникум по текстил в града. Едната е изработена от платове и конци, а
другата - от пластмаси.
Проектът включва и шест
кратки филма, в които авторката посещава габровското
депо за неопасни отпадъци,
както и пет местни предприятия, в които се запознава с
производствения процес, технологичния отпадък и начина
на рециклирането му. Избрала е предприятията според
вида на отпадъка, който й е
необходим, за да направи
скулптурите си. “неСметни
богатства” се реализира в едновременно зелен и силно
индустриален град, в рамките
на екологичната награда “Зе-

СНИМКА РОСИНА ПЕНЧЕВА

Докога можем да смитаме боклука
под килима? - пита авторката
лен лист” на Европейската
комисия, присъдена на Община Габрово за 2021 година.
Филмите ще бъдат публикувани поетапно в страниците на
музея “Дом на хумора и сатирата” във фейсбук и инста-

грам, както и в ютюб-канала.
Поради въведените допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Габрово, официалното откриване на
инсталациите се отлага.

Преди да станат непотребни, вещите и материалите са
били част от всекидневието
ни, а още преди това някой
някъде ги е произвел. В този
производствен процес също е
генериран отпадък, който
обикновено остава невидим.
Филмите в проекта срещат
зрителя с реални производствени ситуации и обеми и дават представа каква част от
техния отпадък може да се
използва отново като суровина, колко пъти може да се
рециклира и каква е съдбата
му в крайна сметка.
Миниатюрна част от този
отпадък Невена Екимова показва като материали в своите
скулптури - едно люспестокосмато и едно меко-бодливо
същество с необясними форми и психедилични цветове,
сякаш излезли от утробата на
колективното несъзнавано.
Макари, конци, парчета плат,
капачки, ленти за термопечат,
четки от автомивка и коледни
лампички създават тези произведения без имена. Едното
се катери по гигантска стълба,
другото окупира входа на затвореното училище.

- ¿Ò‡ÌÂ, Í‡Í‚‡ Â Ú‡ˇ ÂÎÒ‡ ‚ „‡‡Ê‡?
- ÕÂ ÁÌ‡Ï, ÒÚ‡¯Ë, ‰ÂÚÂÚÓ ˇ ‰ÓÌÂÒÂ!
- ‡Í ‰ÂÚÂÚÓ ˘Â ˇ ‰ÓÌÂÒÂ, ·Â, Úˇ
ÚÂÊË 500 ÍËÎ‡!
- ÃË ÚÓ Ï‡ÎÍÓ, ÒÚ‡¯Ë, ‰Â ‰‡ ÁÌ‡È
ÍÓÎÍÓ ÚÂÊË!
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

√≈Œ–√» …Œ–ƒ¿ÕŒ¬,˜ÎÂÌ
Ì‡ Õ— Ì‡ ¡—œ
ƒ- ≈Ã»À –¿…ÕŒ¬, ·Ë‚¯
Á‡Ï.-ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡
Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ,
·Ë‚¯ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ
Ì‡ ”— Ì‡ Õ«Œ
»¬Œ ﬂÕ¿ »≈¬, ·ÓÌÁÓ‚
ÓÎËÏÔËÈÒÍË ÏÂ‰‡ÎËÒÚ
ÔÓ „Â·‡ÌÂ
»ƒ¿ ƒ¿Õ»≈À, ÂÊËÒ¸ÓÍ‡
Ë ÔÓÂÚÂÒ‡
Ã»“ Œ ¡ŒΔ Œ¬, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ
—¿ÿ ¿ ¬¿—≈¬¿, ÙÓÎÍ ÔÂ‚Ëˆ‡
“ŒƒŒ– ƒ»Ã»“–Œ¬, ‡ÍÚ¸Ó
“ŒÕﬂ √Œ–¿ÕŒ¬¿,
ıÛ‰ÓÊÌËÍ-ËÎ˛ÒÚ‡ÚÓ

Бобрите
се завърнаха
след 150 г.

СНИМКА КАДЪР “НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ”

Европейският бобър официално се завърна в България след
над 150-годишно отсъствие,
съобщава публикация в научното списание Acta Zoologica
Bulgarica към БАН. Бобърът е
бил забелязан в местността
“Ломовете”, по поречието на
река Русенски Лом. Присъствието му е било потвърдено с фотокапан, а първите данни за
завръщането на вида са от септември 2020 година и от снимка през април 2021 г. Горски
служители първоначално се
усъмнили за незаконна сеч на
крайречни дървета. Впоследствие се установило, че не е незаконна сеч, а се е завърнал изчезналият преди век и половина европейски бобър.

Бебе получи
Първият автоматизиран ресторант отвори във Виена пожизнена
карта
Първият напълно автоматизиран ресторант
Foodie Fridge, който предлага 24 часа в денонощиза градския
ето биологични продукти от местни производители, отвори врати във Виена на 8 октомври, съобтранспорт
щиха от общината на австрийската столица.
Предлагаме храна за вкъщи, а рецептите са създадени в сътрудничество с най-добрите виенски ресторанти, разказва Александър Билаш, съсобственик и
изпълнителен директор на компанията. След приготвяне храната се охлажда, опакова се в екоопаковки и
се съхранява в хладилници. Избраните рецепти идват
предимно от тайландската, испанската, италианската
и австрийската кухня. Ресторантът разполага и с
автомати за закуски като веган чипс и сладкиши, с
които Виена е известна по цял свят. Там могат да се
закупят и напитки, като повечето от тях също са
биопродукти. Пълната гама на ресторанта включва
около 300 продукта, включително сезонни оферти.
Отделните ястия струват от 7 до 10 евро, а ако
ястието съдържа риба или скариди, цената ще е
малко по-висока.

СНИМКА © TABEA HEPP

В ресторанта, въпреки липсата на сервитьори,
контакт с клиентите ще има

Жена, която роди наскоро в
кола на трамвайната спирка
близо до катедралата в Сараево,
както и новородената й дъщеря,
получиха доживотни карти за
градския транспорт, съобщи
БГНЕС. Майката на родилката
разказала, че раждането е станало толкова бързо, че дъщеря и
зет й не успели да стигнат до
болницата, пише порталът
klix.ba. Линейка пристигнала на
мястото три минути след обаждането. Майката и бебето са
здрави и се чувстват добре.
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Ще се задържи предимно облачно. На много места ще продължи
да вали, в Източна България количествата ще са значителни, в
югоизточните райони ще прегърми. След обяд от запад валежите
ще намалеят и ще спрат, вечерта на отделни места облачността ще се разкъса. Ще духа слаб до умерен север-северозападен, в
източните райони североизточен вятър. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, а максималните - между 8 и
13 градуса, малко по-високи по Черноморието - между 15 и 17
градуса. В планините ще бъде облачно и мъгливо. Ще има валежи
от дъжд, по най-високите части от сняг.

БТА/НИМХ
ХОРОСКОП

05.10 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ/Ô/
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 /10, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/
14.30 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 10,
ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ 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 —ÚÛ‰ËÓ ‘ÛÚ·ÓÎ
21.45 ‘ÛÚ·ÓÎ: ¡˙Î„‡Ëˇ - —Â‚ÂÌ‡ »Î‡Ì‰Ëˇ, Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒÂ˘‡ Á‡
Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó
ÔˇÍÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ ÒÚ‡‰ËÓÌ ì¬‡ÒËÎ ÀÂ‚ÒÍËî
00.10 Œ·ÁÓ ì—‚ÂÚÓ‚ÌË ÙÛÚ·ÓÎÌË Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËËî
00.40 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.35 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô
04.25 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 10,
ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/Ô/

00.15 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.25 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡ì
02.20 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
03.15 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
04.10 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.10 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
09.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î
21.00 ì◊Â‚ÂÌ Í‡ÚÓÌì (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)

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.5
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.25
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15 ÂÔ.46
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.17
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.61
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.10
00.00 ì◊˙Íî - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.6
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.11
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
12.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
15.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
- ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡
Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
16.00 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ
17.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ
Ì‡ ËÒÚËÌ‡Ú‡
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì–ÛÒÍÓ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÂî ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
22.35 œÂÏËÂ‡ Ì‡ ÒÂÁÓÌ‡.
ìƒÓÍ-ÚÓÍî
23.35 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ-ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ
ÚÓÍ-¯ÓÛ
00.15 «‡ 95-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡
ÕËÍËÚ‡ —ËÏÓÌˇÌ. ìÕÂ„Ó‚Ó ¬ÂÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‘ÛÚ·ÓÎî
01.10 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
04.15 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ
05.00 ÕÓ‚ËÌË
05.05 ì–ÛÒÍÓ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÂî ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Възможни са парични загуби, така че бъдете внимателни. Грижете се добре
за здравето си.

Ще ви върнат голям заем.
Семейството ви има определени
изисквания,
трябва да се съобразите.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Денят бележи ново начало, очертава се раздвижване в делови, социален
или личен аспект.

Трудностите са породени
от чужди грешки, с които
ще се справите, ако проявите търпение.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Тези от вас, които търсят
работа, да проучат възможностите в интернет
и други публикации.

Любовта ще направи с вас
чудеса. Съхранявайте старателно документите и
парите си.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Вторник може да се определи като труден и неприятен ден, свързан с кавги
и противоречия.

В началото на работното
време ще има неразбории,
но следобед нещата ще се
успокоят.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Отложете взимането на
важни делови решения. Денят е благоприятен за
уединение и размисъл.

Опитайте се да разведрите обстановката в семейството и да се извините,
ако е необходимо.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Ваш близък ще поиска услуга, която ще промени
плановете ви, но опитайте да му помогнете.

Очакват ви срещи и разговори със стари делови
партньори. Не взимайте
необмислени решения.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ВТОРНИК
12 ОКТОМВРИ

15

СПОРТ

2021

Бербатов призова
Михайлов да се оттегли
Той отново обеща Изпълком без футболни президенти
Кандидатът за президент на БФС
Димитър Бербатов призова заемащия
поста Борислав Михайлов да се оттегли. Извънредният конгрес на централата е днес в зала 1 на НДК.
“Сметнах за напълно нормално да
се появим пред медиите, най-вече защото Стилиян и Мартин са тук. Целта
ни е да покажем още един път програмата, която имаме. Единственото, което знаем за конгреса, е, че ще има
интегрална бюлетина. Не знаем кои ще
са делегатите, дали ще бъдем допуснати в залата, както и дали ще бъдат
допуснати журналистите. Ще има две
различни охранителни фирми - една
вътре и една отвън. Защо е тази вътре?
Ние ще се бием ли? Най-нормалното
би било един човек да оттегли кандидатурата си за президент на БФС. Ние
не плюем, а показваме истината. Ако
все още някой говори, че нямаме програма за развитие, е зверско лицемерие и мързел”, започна Бербатов.
“Изпълкомът ни е готов. Беше интересен процес на подбор на хората. Разбира се, без президенти на футболни
отбори. С Мартин и Стилиян ще бъдем
в Изпълкома. Другите ще станат ясни,
като спечелим. Всеки кандидат изготвя

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Кандидатът за президент на БФС Димитър Бербатов даде пресконференция
с бившите си съотборници Стилиян Петров и Мартин Петров

свой Изпълком. Напълно съм наясно
какво се случва, като дойде конгрес.
Подхвърлят се трохи на клубовете и им
се казва “Елате и гласувайте”. Парите,
които има в БФС, могат да се дават на
клубовете. Говорил съм с Христо Христов, с Георги Захариев. Предложенията на Захариев са напълно изпълними. С
други кандидати не съм говорил. Не сме
разговаряли за балотаж. Ние знаем за
какво се борим. Не мога да поставям
под съмнение дали ще спечелим, ако
конгресът е честен. Ако загубим, за
което не мислим, пътищата са много.
Ние обаче мислим само за победа. Избори са и идват клубовете, в които е
властта. Ако те преценят, че сме достойни да ги представляваме, е чудесно.
Опитваме се да преборим интригантството и неспортсменството. Обиколихме
страната, срещнахме се с отборите, показахме програмата ни. Сега те трябва
да гласуват по съвест. Ако всичко е
честно и прозрачно, легитимността ще
бъде пълна. На самия конгрес ще стане
ясно кой ни е подкрепил. Всеки знае за
какво се борим. Бях тотално откровен.
Искаме нещата да се случват както трябва. Клубовете без страх трябва да гласуват по съвест. Каквото и да се случи на
конгреса, няма от какво да се срамуваме. Вървим с високо вдигнати глави”,
завърши Бербатов.

УЕФАЛИЙКС:

ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ:

Липсват почти 2 млн. евро
от парите за базата в Бояна

БФС пречи на критици да бъдат делегати

Почти два милиона евро от финансирания от УЕФА строеж
на Националната футболна база в Бояна липсват, разкриват от
сайта Bird.bg по така нареченото разследване УЕФАлийкс. Сайтът
публикува документи, от които се вижда, че УЕФА е превела
пари за строежа на базата по четири различни програми на
ХетТрик на обща стойност приблизително 11,5 милиона евро.
При откриването на базата в края на 2016 г. от БФС обявиха, че строежът на комплекса е струвал общо 10 милиона
евро, от тях 9,5 милиона са от УЕФА и ФИФА, а останалите
- от бюджета на БФС. В изтеклите документи се казва: “Всички
средства по програми ХетТрик 1, 2, 3 и 4 (приблизително 11,5
милиона евро) са инвестирани в реализацията на Националния
тренировъчен център и дом на футбола”.
Националната футболна база в Бояна бе открита на 17 ноември
2016 г. в присъствието на президента на УЕФА Александър Чеферин, специалния съветник по футбола на президента на ФИФА
Звонимир Бобан, президента на БФС Борислав Михайлов, вицепрезидента Атанас Фурнаджиев и спортния министър Красен Кралев.

Притеснителна информация разкриха от екипа на
Димитър Бербатов ден преди конгреса на БФС. Представители от над 140 клуба
не знаели къде да си получат делегатските карти, нито
в кой хотел са настанени.
“Знаете как ръководството на БФС се опита да бламира конгреса. Има клубове, чиито делегати са с критични позиции към това
ръководство. Прави се опит
те да не бъдат допуснати. Не
им се издават делегатски
карти. Подават в прокуратурата сигнал, че тези делегати не били легитимно избрани. Целта е ясна - те да не

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

бъдат допуснати в залата.
Прокурорската проверка е
ясно как и кога ще завърши.
Неслучайно бяха обявени
508 делегати, а не 531. Колко клуба атакуваха по този
начин? Свидетели сме отново на грубо нарушаване на
устава”, обяви досегашният
член на Изпълкома Петър
Величков, който е в екипа на
Бербатов.
Бившият капитан на националния отбор Стилиян
Петров посочи двама деятели, агитирали за Боби Михайлов.
“Ще спомена две имена.
Първото е Апостол Апостолов, кмет на Симитли. Това

име стигна до моите уши от
над 40 клуба. Агитирани са
да гласуват за г-н Михайлов.
Второто име е на мой бивш
съотборник - Радой Христов, областен управител (на
футбола) в Монтана. И там
има “агитиране” в полза на
Борислав Михайлов под натиск. Ако клубовете в този
район не гласуват за него,
Христов ще бъде уволнен.
Не се страхувайте! Ние се
борим за правдата и прозрачността, направете го и
вие. Не бъдете наивни. Много клубове не искат да участват заради случващото се
на предишните конгреси”,
завърши Стенли.
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ФУТБОЛ
ПО БНТ 1
21.45 България - Северна
Ирландия
0.10 Световни квалификации
(обзор)
ПО БНТ 3
17.50 България - Швейцария
(младежи)
21.35 Англия - Унгария
Световни квалификации,
зона Азия
ПО ДИЕМА СПОРТ
16.30 Иран - Южна Корея
19.00 Сирия - Ливан
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
21.00 “Мастърс” в Индиън Уелс

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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Франция триумфира в
Лигата на нациите. В големия финал в Милано “петлите” обърнаха Испания с 2:1.
Тимът на Дидие Дешан е
първият, който спечели хеттрик от трофеи, добавяйки
към двете си европейски и
световни титли и купата за
победител в новосформирания турнир на УЕФА.
На ст. “Джузепе Меаца”
Микел Оярсабал (64) откри
за Испания, но само 2 минути по-късно Карим Бензема
изравни след асистенция на
Килиан Мбапе. Мбапе (80)
се разписа победно от явна
засада, за която реферите -

цузите са вторият тим, който стига до върха, след като
в дебютното издание Португалия ликува с трофея.
“Бензема е ключов играч
и доказа в два мача, че има
очевиден талант. Той се подобри в различни аспекти от
играта, играе своята роля
при изграждането на атаките”, коментира Дешан. Нападателят на Реал М бе низвергнат в последните пет
години след скандала с бившия национал Матийо Валбуена заради изнудване и
последвалите проблеми с
властите. “От лична гледна
точка, той вече не е същият

СНИМКА БГНЕС

Нов триумф за Франция
„Петлите” обърнаха и Испания на финала в Лигата на нациите
главният Антъни Тейлър и
асистентите от ВАР, си затвориха очите. Те се оправдали с това, че след паса на
Тео Ернандес, Ерик Гарсия
е атакувал топката и така се
е създала нова ситуация.
Бранителят на Барселона
обаче го направи от отчаяние и с идеята, че не може
да стигне до топката. Фран-

човек, той узря. Карим е на
най-високото ниво от дълго
време вече и съм щастлив,
че празнува с Франция”,
допълни Дешан.
“Знам, че успяхме да спечелим срещу европейските
шампиони и да бъдем почти
равностойни на световните,
за играчите и отбора това е
добре. Важно е, че отборът

запази своя характер и воля
за победа. Нямаме най-добрата гледна точка на терена като треньори, но мисля,
че решението (за гола на
Мбапе) бе трудно. Не искам
да говоря за него. Свикнал
съм да не коментирам съдиите и да се концентрирам
върху това, което мога да
контролирам. Треньор съм

от десет години и никога не
съм говорил за реферите.
Концентриран съм върху
това отборът да играе по
възможно най-добрия начин
и да приема победи и загуби”, обяви селекционерът на
Испания Луис Енрике.
Антоан Гризман изигра
своя мач №100 за “петлите”
и влезе в елитен клуб, в кой-

Италия се върна на победния път
Три месеца след триумфа си на Европейското първенство Италия
завърши на трето място
в Лигата на нациите,
след като в малкия финал надви Белгия с 2:1 в
Торино. В полуфинала
Испания спря феноме-

налната серия на “адзурите” от 37 мача без загуба.
На “Алианц Арена”
до почивката голове нямаше, но след нея Николо Барела (46) откри за
домакините. Доменико
Берарди (65) удвои от

дузпа, отсъдена за нарушение на Тимоти Кастан срещу Федерико
Киеза. “Червените дяволи” удариха три греди
след удари на Алексис
Салемакерс (25), Миши
Батшуай (60) и Яник
Ферейра Караско (82),

но вкараха само веднъж
- чрез младия Шарл де
Кетеларе (86).
22-годишният Джанлуиджи Донарума стана
най-младият капитан на
Италия от 1965 г., когато лентата носи легендата Джани Ривера.

Цецо Соколов
и Динамо Москва
със Суперкупата
на Русия
Цветан Соколов и Динамо Москва триумфираха
със Суперкупата на Русия. Шампионите победиха
в големия мач подгласниците си от Зенит (Санкт
Петербург) с 3:1 гейма (24, 21, -21, 27). Двубоят бе
и мач от втория кръг на Суперлигата. Трофеят е
трети за московчани - след 2008 и 2009 г.
На “Арена Динамо” капитанът на България стана топреализатор за тима си с 19 т., от тях 6 аса.
Антон Семишев добави 16 т., а Ярослав Подлесних
- 15. Егор Клюка заби 20 т. за Зенит.
“Победата във финал в четвърти пореден мач не
е случайна. Сега обаче всичко започна отначало.
Страхотно е, че взехме трофея, че победната серия
продължава, но това ни налага още по-голяма отговорност”, призна треньорът на Динамо Константин Брянски. Този сезон московчани заслужиха още
Купата на Русия и Купата на европейската конфедерация.

Цветан Соколов позира със Суперкупата на Русия

то преди него бяха само
осем играчи, включително
настоящият селекционер
Дидие Дешан, както и капитанът Юго Лорис, Лилиан
Тюрам, Тиери Анри, Марсел Десаи, Оливие Жиру,
Зинедин Зидан и Патрик
Виейра. Гризу дебютира за
“петлите” през март 2014 г.
и има 41 гола за тях.

Уайлдър влезе
в болница след
боя от Фюри
Дионтей Уайлдър e приет в болница след
мача с Тайсън Фюри. Американецът е със счупена ръка, след като пое множество тежки
удари от “Циганския крал”, и това е наложило да получи специализирана помощ. “Бронзовият бомбардировач” бе нокаутиран в 11ия рунд в спираща дъха битка в Лас Вегас.
“Нормално е Уайлдър да постъпи в болница, като се има предвид колко удари понесе”,
обявиха от щаба на американеца и обвиниха
Фюри в нечестна игра, която била подкрепена
от съдиите от Атлетическата комисия на Невада. Уайлдър им обърнал внимание, че ръкавиците на Фюри не съдържат само омекотяваща пяна, а и сериозно количество конска
грива, която след определено време на ринга
може да се премести в ръкавицата и да я направи по-твърда. Така ударите му все едно са
нанасяни с голи ръце.
“Поисках обяснение от съдиите преди
мача. Те ми казаха, че от 30 години са в бизнеса и разбират достатъчно от бокс. Може да
имат опит, но докато не ги ударят в лицето с
такава ръкавица, няма да разберат за какво
говоря. В миналия ни мач се случи същото.
Конската грива е по-твърда от пяната, но
съдиите се опитаха да ме убедят, че ръкавиците са достатъчно меки”, обясни Уайлдър.
Фюри защити пояса си в свръхтежката категория на професионалния бокс в най-авторитетната версия - WBC. Двамата боксьори
сложиха край на трилогията помежду им. 32годишният британец остава непобеден на
ринга. От 31 мача той има 30 победи и скандално равенство в първия мач с Уайлдър през
2018 г.
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