Изборните листи
на „БСП за България”
за 47-то
Народно събрание
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Бизнесът и БСП-с антикризисни мерки
Работодателите подкрепиха БСП за мерките за борба с икономическата и социална криза. Бизнесът предложи на социалистите
да внесат в 47 НС пакет от антикризисни закони.
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Браншовата камара призна, че работници без заплати няма

Б

Няма служители в протестиращите пътностроителни фирми, които не са
получавали заплатите си.
Това се разбра на срещата
между регионалния министър Виолета Комитова и
браншовата камара “Пъти-

орислав Михайлов запази поста
президент на БФС. Спечели с гласовете на 241 делегати срещу 230
за опонента му Димитър Бербатов.
Конгресът на футболния съюз се
проведе при незапомнени мерки за
сигурност. Сякаш от това зависеше
бъдещето не на футбола ни, а на
държавата.
Михайлов, който бе подал оставка през 2019 г. след расисткия
скандал на мача срещу Англия, за
да се върне на поста като “вода
ненапита”, се оказа и с неуслужлива памет. Забрави за обещанието
през 2016 г. да управлява за последно. С машинации бяха обявени за недействителни над 20 делегати, открити критици на управлението му.
Красноречиво фенове на ЦСКА
протестираха пред НДК с лозунги.
Мнението им се споделя и от футболните привърженици на мнозинството отбори. Футболните хора
обаче гласуваха против промяната.
Битката между статуквото и
промяната във футбола се състоя.
Спечели обаче не футболът, който
с Михайлов начело затъва все повече. Победата на статуквото бе
предизвестена.
То има хора навсякъде. И е корумпирано, нагло, арогантно. И
носи провал. Не само във футбола.
И в държавата е така. Статуквото
във футбола не може да бъде победено, докато не бъде смазано Статуквото в държавата. Ако не
осъзнаем това, ще затънем още
повече.

EUR:
1.95583

Стр. 13

Пътните строители
спират протестите

Владимир НИКОЛОВ
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Филмът „Страх”
е българското
предложение
за „Оскар”
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ща”. Досега работници масово твърдяха, че не са получавали възнаграждения от
месеци.
Диалогът между бранша
и държавата е възстановен,
обяви шефът на камарата
Стефан Чайков след среща-

та. Протестите за следващите два дни спират, като в
този период преговорите ще
продължат, за да се уточнят
юридическите и финансови
аспекти на проблемите.
АПИ ще започне фактурирането на изостанали сер-

тификати за миналогодишното зимно поддържане на
пътищата, за да може бързо
да завърши разплащането с
фирмите, на които държавата дължи 62 млн. лв.
Стр. 5
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СНИМКА БГНЕС

Президентът Борислав Михайлов запази поста си на извънредния конгрес
на БФС, като получи 241 гласа срещу 230 на инициатора Димитър Бербатов

Стр. 16

2

СРЯДА
13 ОКТОМВРИ

БЪЛГАРИЯ

2021

Актьори искат мобилни
тестове пред театрите
Заради КОВИД и София област затегна мерките, децата учат
дистанционно на смени, сватби и кръщенета - само с по 15 души
Мобилни лаборатории за
бързи антигенни тестове пред
кина, театри, концертни зали
предлагат от Съюза на артистите в България. Масово тестване
при посещение на публични
прояви ще позволи на хората на
изкуството да работят, заяви
пред бТВ председателят на
Съюза на артистите в България
Христо Мутафчиев. По думите
му хората в салоните “не се
прегръщат, не се целуват, гледат напред и са с маски”, затова
и тези места не трябва да се
затварят със заповеди на здравния министър. Държавата не ни
компенсира, свободните творци
и театри не получават никакви
помощи и загиват, оплака се той.
Според него с парите от актуализацията на бюджета за тази

година правителството може да
осигури безплатни антигенни
тестове за желаещите да посещават театрални, спортни и музикални събития. “Тези тестове
излизат за две минути. Преди
самата прожекция, например,
посетителят минава през мобилна лаборатория, прави си тест,
слагат му печат и QR-код в телефона и влиза в театъра.
Светът върви натам”, представя си го Мутафчиев.
Преди дни здравният министър Стойчо Кацаров заяви,
че вероятно ограничения в капацитета на заведенията, кината, театрите няма да има, но
посетителите трябва да представят “зелен сертификат” за
преболедуване, ваксинация
или тест. По този начин ще се

изравнят нашите мерки с мерките, които се прилагат в
Гърция, Франция, Германия,
Италия и други европейски
страни, обясни той.
Ръстът на заразените с КОВИД-19 обаче вече е причина
за затягане на мерките във Видин, Перник и Сливен. Към тях
се присъедини и София област,
където са прекратени всички
масови мероприятия - фестивали, събори, фолклорни инициативи и др. Събирания от
частен характер като сватби,
кръщенета, погребения и други ще се провеждат в присъствие на до 15 души. Спортни
събития ще има само на открито, но без публика и само
ако са включени в годишния
държавен спортен календар.

Разрешени са посещенията
на кина, театри и други сценични прояви на закрито, но само
при използване на не повече от
30% от капацитета на помещенията, заемане само на седящи
места през едно, спазване на
дистанция от поне 1,5 м между
посетителите и носене на маски. Музеи и галерии работят, но
без организирани групи посетители. По пазарите отново има
еднопосочно движение и спазване на дистанция, няма да работят езикови центрове, образователни центрове и други
обучителни центрове, танцови,
музикални и други школи. Учениците започнаха ротационно
обучение - тази седмица са
присъствени за децата от 1, 2, 3,
4, 7, 8 и 12 клас, останалите са

дистанционно. Малчуганите до
5 клас ще продължат да ходят
на училище до 24 октомври заедно със 7 и 10 клас, останалите
ще са по домовете. Детските градини и ясли са отворени, като
работят при строго спазване на
противоепидемични мерки. Прекратени са и свижданията в лечебните заведения.
Във вторник сутрин за 24
часа в страната бяха направени
5329 PCR теста и 18 151 антигенни, а делът на положителните
проби бе 14,78%. Активните
случаи се бяха увеличили с повече от 1450 за денонощие и бяха
51 858. В болниците от КОВИД
се лекуват 5505 души, като 907
от тях са постъпили на 11 октомври. На интензивна терапия
са поставени 472 пациенти.

НСИ започва контролно
преброяване по домовете
Националният статистически институт (НСИ) ще
извърши две контролни изследвания за преброителната
кампания. Над 400 експерти от статистическите отдели
на института в цялата страна ще обходят 14 000 жилища и ще анкетират домакинствата, които живеят в тях.
Извадката им е направена на случаен принцип и изследванията ще продължат до 31 октомври 2021 г., съобщиха от статистическия институт. Първото изследване ще
установи точността на данните за населението и жилищата, вписани в преброителните карти, както и размера на допуснатите грешки. Второто изследване е
свързано с обхвата на населението на страната, като
целта му е да установи относителния дял на необхванатите от кампанията граждани и преброените два
пъти. Въз основа на данните от контролните изследвания ще се определят основните източници на грешки,
които да бъдат избегнати при следващи преброявания
на населението и жилищния фонд.
По предварителни данни до края на 10 октомври са
били преброени 5 775 000 души. От тях с хартиени
карти - 3 370 000 души, а електронно - 2 405 000. Преброителите имат срок до края на тази седмица да предадат преброителните карти и обобщените данни от
участъците, в които са работили, което означава, че броят
на преброените на хартия ще се увеличава всеки ден.
Първите предварителни резултати за населението ще
бъдат обявени в края на 2021 г.

СНИМКА ПРЕССЕКРЕТАРИАТ НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА

За специален план за спасение на българското село се обяви вицепрезидентът
Илияна Йотова, която беше гост на тържествената сесия на Общинския
съвет в Трекляно по повод Деня на българската община и местното самоуправление.
Кметът Радко Петрунов удостои Йотова с почетния плакет на общината

Студенти договарят
облекчения с МОН
Да се понижи лихвеният процент
при студентското кредитиране от 7%
на 3% и да се даде възможност на
задочниците също да ползват кредити.
Това поискаха представители на ръководството на Националното представителство на студентските съвети и
на студентите от София от министър
Николай Денков. Обсъден бе и
въпросът за възможността минималният и максималният размер на студентските стипендии да се увеличат с
10 на сто, както и тези за докторантите. Така фактически се вдигат съответно праговете: от 85 лева на 100
лева, от 180 лева на 200 лева, а докторантската - от 500 на 550 лева.

Студентите поставиха и искане за
увеличаването на храноден и леглоден
в общежитията от началото на 2022 г.,
а също да бъде продължена програмата
за обновяване и ремонт на общежитията, за което през 2022 г. ще са необходими нови 100 млн. лв. Според студентските организации таксите в медицинските вузове в платена форма не
трябва да се променят по време на годините на обучение, а ако се учи онлайн, тези такси да бъдат намалявани.
Съвместно с МОН студентското представителство ще направи анализ как се
намаляват режийните на вузовете при
дистанционно обучение. НПСС е за
присъствена форма на обучение.

ПРОФ. ИВАН ИЛЧЕВ:

Учените мислят за
бъдещето стратегически
Учените са ценни, защото мислят
за бъдещето стратегически, а с тези,
които се увличат по омайните напеви на политически сирени, се случва
това, което се случва с Богдан Филов. Такава закачка направи бившият
ректор на СУ чл.-кор. Иван Илчев в
академичното си слово, произнесено
на тържественото заседание в БАН
за 15-та годиишнина от основаването на академията - най-старата
държавна институция у нас, създадена още преди Освобождението от
проф. Марин Дринов и група родолюбиви българи, сред които е и Ва-

сил Левски. И сега БАН е най-голямата и най-успешната научна институция у нас, развила в годините множество български научни школи.
Академичното слово на проф. Илчев
бе на тема “Ако изпуснеш злато и
книга, първо вдигни книгата”.
С приветствие се обърна към
учените председателят на БАН акад.
Юлиан Ревалски. По време на честването бяха връчени награди на
журналисти, които през последната
година са писали или излъчвали предавания за наука и за постиженията
на академията.
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Полотологът Христо Панчугов
за предизобрната кампания
БСП получи подкрепа от
бизнеса за предложените мерки
за преодоляване на политическата, икономическата, социалната и здравната криза. Това съобщи лидерът на партията Корнелия Нинова, която се срещна с
представители на четирите национално представени работодателски организации. “Разбираме тежестта на кризата, в която
се намира България и българските граждани. Разбираме отговорността си в следващия парламент още с неговото начало
веднага да предложим много
конкретни, много решителни
действия, за да помогнем на семействата, на домакинствата, на

важно в бъджета за догодина да
се заложат мерки, с които да се
намалят цените на енергоносителите, а оттам и на всички други стоки и услуги.
С бизнеса стигнахме до
общи решения, които ние да
внесем в следващия парламент
- намаляване на ДДС на енергоносителите, на редица стоки
от малката потребителска кошница на хранителни стоки, поясни Нинова. На срещата са
обсъдени възможните варианти за ограничаване на износа
от България на ток, за да остане по-голямо количество в страната. Идеята на БСП за създаване на Енергиен фонд е полу-

Бизнесът подкрепи БСП
за антикризисните мерки
Влизаме подготвени в парламента с конкретни мерки
и ще бъдем фактор на стабилност, заяви Корнелия Нинова
икономиката и затова правим
тези срещи като готвим антикризисен план за първите 100
дни работа на бъдещото правителство и на парламента”, зави
Нинова. По думите й е много

чила подкрепата на работодателите. Те пък са предложили в
следващия парламент да бъде
прието специално антикризисно законодателство, което да
бъде насочено към това да се

запазят работните места.
Днес БСП ще се срещне с
месопроизводители, млекопроизводители, производители на
олио, хлебопроизводители.
“Това са представители на оне-

зи стотици малки фирми, които
са ангажирани в осигуряване на
прехраната. Те изнемогват в
тази криза и с тези цени на тока
редица от тези предприятия ще
затворят. Ще обсъдим с тях как

държавата да им помогне и как
ние като партия и като бъдеща
парламентарна група в НС много спешно да стартираме с конкретни законодателни промени,
за да можем да ги спасим и тях
в тези тежки месеци, а оттам и
те да помогнат на българските
семейства да посрещнат зимата
малко по-спокойно”, подчерта
Нинова.

„Алфа Рисърч”: 52,7% ще гласуват за президент, 47,6% - за парламент
52,7% от избирателите ще гласуват за президент, а 47,6 на сто - за
парламент, което оправдава очакванията, че избори
“две в едно” ще повишат
избирателната активност.
Това показва проучване
на “Алфа Рисърч”, проведено в периода 4 - 10 октомври и реализирано със
собствени средства. Допитването е сред 1123
пълнолетни граждани от

цялата страна.
Нагласите на избирателите преди начаалото
на кампанията показват,
че ако избирите са днес,
в 47 НС влизат 6 партии.
За ГЕРБ биха гласували
23,1%. БСП би получила
16,8 на сто, “Продължаваме промяната”- 15,9%,
ДБ - 10,9 на сто, ИТН 10,4%. С 9,3 на сто ДПС
е шеста. Според социолозите от “Алфа Рисърч”

няма сериозна статистическа вероятност някоя
друга партия да прескочи 4-процентната бариера. ИБГНИ остават под
чертата с 3,2 на сто, а
“Възраждане” събира
едва 2,9%.
Настоящият президент Румен Радев влиза в
надпреварата с 42,6% от
вота на твърдо решилите
да гласуват. Най-силна е
подкрепата, която полу-

чава от симпатизантите
на БСП - над 90%, и от
привържениците
на
ИБГНИ - 80 на сто. Малко над две трети от симпатизантите на ИТН и на
“Продължаваме промяната” също биха дали гласа
си за него. След издигането на Лозан Панов
една четвърт от симпатизантите на ДБ изразяват
подкрепа за Радев.
На втора позиция се

Даниела Дариткова се
КС казва до 10 дни
отказва от политиката за гражданството
Бившата шефка на парламентарната група на ГЕРБ на Кирил Петков
в 44 Народно събрание Даниела Дариткова обяви, че
се оттегля от участие в предстоящите избори с мотива, че като лекар ще е по-полезна за хората. “Водена
от убеждението, че политиката трябва да лекува болните обществени проблеми, смятам, че е настъпил
моментът да се оттегля от участие в предстоящите
избори като кандидат за народен представител. В
сложната политическа ситуация и епидемична обстановка лекарските ми умения ще са по-полезни на
хората”, написа Дариткова във Фейсбук.
В неделя от ГЕРБ обявиха водачите на листите си за
предстоящия парламентарен вот. От списъка липсваха
имената на Дариткова и на бившия спортен министър
Красен Кралев. Запознати коментират, че Дариткова е
била поставена на неизбираемо място и затова е решила
да се откаже от участие в изборите. През 2019 г. тя
наследи Цветан Цветанов като шеф на ПГ на ГЕРБ. След
първите парламентарни избори тази година обаче председател на групата на ГЕРБ стана Десислава Атанасова.

Конституционният съд (КС) ще се произнесе до
10 дни по казуса за двойното гражданство на бившия
служебен министър на икономиката Кирил Петков,
стана ясно след заседание на магистратите. На него
са били приети всички доказателства по делото. Предстои съдът да установи кога точно канадските власти
са взели решението, според което Петков вече не е
поданик на чуждата държава. В документа, предоставен от него, пише, че е престанал да е канадски гражданин от 20 август.
“Конституционният съд с единодушие на участвалите единадесет съдии прие с определение писмени
доказателства по делото. Със същото определение
Конституционният съд остави без уважение искането
на Кирил Петков Петков за конституирането му като
заинтересована страна по делото и без разглеждане
искането му за събиране на други доказателства.

нарежда проф. Анастас
Герджиков с подкрепа от
28,1%. Над 80 на сто от
електората на ГЕРБ заявява поддръжката си за него.
За избраника на Бойко Бо-

рисов биха гласували около 15% от привържениците на “Продължаваме промяната”, 12% - от тези на
ДБ, около 30% на ВМРО
и 10% от други партии.

ПРЕДИ 40 ДНИ
ни напусна най-слънчевият човек
в нашата редакция

СНЕЖКА РАНГЕЛОВА
ИВАНОВА

ЛИПСВАШ НИ, СНЕЖЕ!
Ще запазим с обич спомена
за твоята човечност и отзивчивост.
Сбогом и поклон!
Колегите от ДУМА
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Закриват старческия дом
в Драгалевци заради насилие
Местните жители разказват потресаващи неща за тормоз
и побой над възрастните обитатели в „къщата на ужасите”
Домът за стари хора
“Рея” на ул. “Крушова
градина” в столичния
кв. “Драгалевци” се закрива от 1 януари догодина, съобщи Агенцията за качество на социалните услуги. Преди
дни стана ясно, че възрастните му обитатели
живеят в мизерни условия и са подложени на
системен тормоз и насилие от персонала.
Социалното заведение
стана известно, след
като внучка на двама
обитатели ги изписа два
дни след приема им заради невъзможност да
комуникира с тях. Дядото на Албена бе показан по медиите с огромни рани и насинено
око, а прокуратурата се
самосезира и започна
разследване. “Не може да
има непрекъснато наблюдение. Случват се такива
инциденти и вкъщи, и на
улицата - да падне някой,
да се сбият. Това е нормално”, оправда се шефката на дома Анжела Димитрова.

Сред местните жители домът е известен като
“къщата на ужасите”.
Чуваме писъци, крясъци,
плесници, обиди, понякога и викове за помощ,
разказват пред Нова тв
Владимир Йовчев и Даниела Трайкова. Според
Христина Йовчева сутрин възрастни жени молели за помощ през решетките на оградата, а
обитателите били оставяни с часове на двора
при 30-градусова жега, в
инвалидните колички,
без чадър, без шапки.
Мария Робертович, която е живяла там 6 години, нарича дома “концлагер”. Тя разказва за
физическо и психическо
насилие, основно ги биели санитарките - с ръце,
юмруци, пръчки на метли. “Старците падат по
стълбите, защото не могат да ходят, а ги карат
да ги катерят. Влачат ги
по стълбите като парцали. Виждала съм хора да
умират след това”, описва кошмара Робертович
и разкрива, че наред със

здравите хора управителката незаконно приемала и такива с деменция и психични отклонения. Затова се стигало до убийства и самоубийства, а управителката извършвала всякакви услуги срещу добро
заплащане, твърди бившата обитателка на
дома. Биляна Божилова
пък казва, че две седмици след постъпването
дядо й бил напълно
обездвижен и неадекватен и спрял да говори.
“Не за първи път
правим проверка в старческия дом в Драгалевци. През август проверихме 49 дома в страната. През август при
рутинна проверка установихме, че там не се
спазва качеството за социални услуги. Втората
проверка бе миналата
седмица след сигнала за
бития дядо”, каза Николина Иванова от Агенцията за качество на социалните услуги. Още
през август са установили насилие в дома, но

не са го затворили, защото по закон първо се
дава предписание и
срок за изпълнение - до
30 септември. Два дни
преди репортажа на
Нова тв агенцията е
получила доклада на

директорката на дома
Анжела Димитрова, че
предписанията
са
изпълнени. Проверяващите обаче установили,
че това не е вярно, и
съставили акт за административно нарушение. “Прокуратурата и
МВР са запознати със
случая, бяхме заедно с
тях на проверка, няма да
оставим нещата така”,

увери Иванова. Тя обяви, че старческият дом в
“Драгалевци” няма да
получи лиценз и от 1
януари 2022 г. няма да
съществува. По закон социалните доставчици
трябва да са лицензирани от агенцията до 31 декември и ако това не стане, не могат да работят.
Коментар на стр.8

СНИМКА БГНЕС

Медицински сестри от Бургас излязоха на протест пред хирургическия
корпус на болницата с настояване за по-високи заплати и подписване
на нов колективен трудов договор. Недоволството е организирано
от Синдиката на медицинските специалисти

Столичани искат
повече полиция
около Лъвов мост

ОБЯВА

Œ¡ﬂ¬¿ Á‡ œ”¡À»◊≈Õ “⁄–√
— ˇ‚ÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ «‡ÔÓ‚Â‰ π 290/11.10.2021
„. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ —‡‰Ó‚Ó, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡: œÂ„‡‰Ì‡
ÔÎÓ˘ ÓÚ 3.0 Í‚.Ï Á‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏËÌ‡ÎÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó (·‡ÌÍÓÏ‡Ú), Ì‡ıÓ‰ˇ˘‡ ÒÂ Ì‡ 1-‚Ë (Ô˙‚Ë) ÂÚ‡Ê, ‚˙‚
ÙÓ‡ÈÂÚÓ Ì‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ Ò„‡‰‡ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ —‡‰Ó‚Ó,
ÔÓÒÚÓÂÌ‡ ‚ ÛÂ„ÛÎË‡Ì ÔÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ II-163, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ
Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘Ë ‰ÂÈÌÓÒÚË ‚ Í‚. 28 ÔÓ ÔÓ‰Ó·ÌËˇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÂÌ
ÔÎ‡Ì Ì‡ „. —‡‰Ó‚Ó (¿œŒ— π 110/12.08.2021 „.) Ò Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 90.00 (‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ) ÎÂ‚‡
ÏÂÒÂ˜ÌÓ, ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ƒƒ—.
Œ·ÂÍÚ˙Ú ÒÂ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜‡‚‡ Á‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏËÌ‡ÎÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó - ·‡ÌÍÓÏ‡Ú.
√ÓÂÓÔËÒ‡ÌËˇÚ ËÏÓÚ ÒÂ ÓÚ‰‡‚‡ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Á‡ ÒÓÍ ÓÚ 10
(‰ÂÒÂÚ) „Ó‰ËÌË.
“˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÒÎÂ‰ÌÓÚÓ:
1. Œ·ˇ‚‡
2. –Â¯ÂÌËÂ π259/14.09.2021 „. Ì‡ Œ·— - —‡‰Ó‚Ó, ‚ÁÂÚÓ
Ò ÔÓÚÓÍÓÎ π25.
3. ¿ÍÚ Á‡ ÔÛ·ÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ π110/
12.08.2021 „.
4. —ÍËˆ‡
5. œÓÂÍÚ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Á‡ Ì‡ÂÏ
«‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡ ‰ÂÔÓÁËÚÌ‡ ‚ÌÓÒÍ‡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 200.00
(‰‚ÂÒÚ‡) ÎÂ‚‡.
“‡ÍÒ‡ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ú˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ 100.00
(ÒÚÓ) ÎÂ‚‡ Ò ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ƒƒ—.
“‡ÍÒ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„ - 50.00 (ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ) ÎÂ‚‡.
—Ú˙ÔÍ‡ Á‡ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 9.00 (‰Â‚ÂÚ) ÎÂ‚‡.
—Ô‡‚ÍË Ë ‚ÂÏÂ Á‡ Ó„ÎÂ‰ Ì‡ „ÓÂÓÔËÒ‡ÌËˇ ËÏÓÚ ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 8.00 ‰Ó 12.00 ˜‡Ò‡ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡
Œ·˘ËÌÒÍ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. —‡‰Ó‚Ó, ÛÎ. ì»‚‡Ì ¬‡ÁÓ‚î π2
‚ ÓÚ‰ÂÎ ì”Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡î.

“˙„˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 28.10.2021 „. ÓÚ 10.00 ˜‡Ò‡ ‚
Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ Œ·˘ËÌÒÍ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ „. —‡‰Ó‚Ó, ÛÎ. ì»‚‡Ì
¬‡ÁÓ‚î π2. —ÎÂ‰‚‡˘ Ú˙„ - Ì‡ 04.11.2021 „. ÓÚ 10.00 ˜‡Ò‡.
¬ Ú˙„‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ‚ÒË˜ÍË ·˙Î„‡ÒÍË Ë ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÙËÁË˜ÂÒÍË Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡.
ÃÓÎ·Ë Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ˘Â ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú ‚ ÒÓÍ ‰Ó 16.00 ˜‡Ò‡
Ì‡ 27.10.2021 „. Ë ‰Ó 16.00 ˜‡Ò‡ Ì‡ 03.11.2021 „.
˙Ï ÏÓÎ·‡Ú‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÔËÎ‡„‡Ú Ë ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚ ÌÂÔÓÁ‡˜ÂÌ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì ÔÎËÍ
Ò Ì‡‰ÔËÒ Ì‡ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ (ËÏÂ Ë ‡‰ÂÒ) Ë ÔÂ‰ÏÂÚ‡ Ì‡ Ú˙„‡.
«‡ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍË ÎËˆ‡ Ë Â‰ÌÓÎË˜ÌË Ú˙„Ó‚ˆË (≈“):
1. —˙‰Â·ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ Ë Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ
Á‡ ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ËÎË ≈»
2. ÒÂÓÍÓÔËÂ ÓÚ ÎË˜Ì‡ Í‡Ú‡ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ
Û˜‡ÒÚÌËÍ‡
3. ƒÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ‚ÌÂÒÂÌ‡ ‰ÂÔÓÁËÚÌ‡ ‚ÌÓÒÍ‡ (ÓË„ËÌ‡Î)
4. œÎ‡ÚÂÌ‡ Ú‡ÍÒ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„ - 50.00 (ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ)
ÎÂ‚‡ (ÍÓÔËÂ)
5. ‚ËÚ‡ÌˆËˇ Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ (ÍÓÔËÂ)
«‡ ÙËÁË˜ÂÒÍË ÎËˆ‡:
1. ÒÂÓÍÓÔËÂ ÓÚ ÎË˜Ì‡ Í‡Ú‡ Ì‡ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡/ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ - Ô˙ÎÌÓÏÓ˘ÌÓ
2. ƒÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ‚ÌÂÒÂÌ‡ ‰ÂÔÓÁËÚÌ‡ ‚ÌÓÒÍ‡ (ÓË„ËÌ‡Î)
3. œÎ‡ÚÂÌ‡ Ú‡ÍÒ‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú˙„ - 50.00 (ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ)
ÎÂ‚‡ (ÍÓÔËÂ)
4. ‚ËÚ‡ÌˆËˇ Á‡ Á‡ÍÛÔÂÌ‡ Ú˙ÊÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ (ÍÓÔËÂ)
«‡·ÂÎÂÊÍ‡:
1. —ÔÂ˜ÂÎËÎËˇÚ Ú˙„‡ ÔË ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Á‡
Ì‡ÂÏ, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ˜Î. 29, ‡Î. 8, Ú. 2 ÓÚ Õ‡Â‰·‡ π 4 Ì‡ Œ·— —‡‰Ó‚Ó Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ë ‡‰ÏËÌËÒÚË‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÒÚÌË Ú‡ÍÒË Ë
ˆÂÌË Ì‡ ÛÒÎÛ„ËÚÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ —‡‰Ó‚Ó, ‰‡ Á‡ÔÎ‡ÚË Ú‡ÍÒ‡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 210 (‰‚ÂÒÚ‡ Ë ‰ÂÒÂÚ) ÎÂ‚‡.
ƒ»Ã»“⁄– «ƒ–¿¬ Œ¬
Ã≈“ Õ¿ Œ¡Ÿ»Õ¿ —¿ƒŒ¬Œ

Деси ВЕЛЕВА

Столичани, живеещи около Лъвов мост и Централната жп гара, настояват за засилено полицейско присъствие в района. Те се страхуват от
увеличаващия се брой на мигрантите, много от
които са нелегални. Сигналът е подаден в комисията по обществен ред към Столичния общински съвет и бе разгледан вчера. Жителите на тази
част от центъра непрекъснато търсят помощ от
полицията, последният им сигнал е подаден до
СДВР на 10 септември, но резулат няма.
“Живеем в усещане за несигурност, присъствието на нелегални емигранти пречи и на бизнеса в района”, оплака се пред общинските съветници Петър Петков. Според него тази част от
града е мръсна, шумна, хората се страхуват да се
прибират по тъмно. Той даде за пример стоянка
на съмнителни таксиметрови шофьори, около
които се събирали шумни компании късно вечер.
“Пълно е със сводници и проститутки, искаме
засилено полицейско присъствие непрекъснато,
не само, когато ги викаме”, заяви Петков.
Страшно е положението и около гарата, както
и по бул. “Сливница”, оплака се и Александър
Иванов, който също присъства на заседанието.
Според него вечер е опасно да се излиза в района. Той настоя освен за униформено полицейско
присъствие и за цивилни екипи, които да следят
за сигурността.

www.duma.bg
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Бизнесът излиза на протест
заради скъпия ток
Индустриалците настояват
за незабавна реакция на правителството
Бизнесът излиза на протест на 19
октомври. Причината е скокът на цените на електроенергията. Това съобщи председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България
(АИКБ) Васил Велев. В понеделник
цената на електроенергията за “ден
напред” надхвърли 413 лв. за мегаватчас. Вчера енергийната борса в
рамките на търговията “ден напред”
затвори при цена от 410,08 лв. за мегаватчас с ден за доставка 13 октомври 2021 г.
Велев заяви, че бизнесът настоява
за незабавна реакция на правителството и Министерството на енергетиката. По-рано председателят на комитета по енергетика на КРИБ Константин Стаменов също каза, че бизнесът се готви за протест срещу це-

ните на тока. “Не мога да кажа, че ще
са срещу правителството, но да, вероятно те ще са пред Министерския
съвет”, каза Стаменов.
“Протестът не е политически, а
икономически. Тези надвзети средства за електроенергия се събират на
две места и е много лесно да бъдат
възстановени на хората. Ние настояваме това да стане час по-скоро, а
не да се отлага като неясна перспектива, защото предприятията просто
няма да стигнат дотам да си получат
парите през декември или януари”,
посочи Велев.
Вицепремиерът Атанас Пеканов
обяви, че правителството прави всичко
възможно за решаване на проблема, но
по думите му ситуацията е трудна заради липсата на парламент. “Търсим

Шествие блокира центъра
на София днес

СНИМКА БГНЕС

Васил Велев

КНСБ и КТ “Подкрепа” организират национален протестен митинг-шествие под наслов “В защита на енергийната независимост
на България. Нищо не се решава за нас без нашия глас!”.
Протестът ще е днес пред Министерския съвет. Очаква се в него
да се включат 3000 души от комплекса “Марица Изток”. Участниците ще се съберат на пл. “Свети Александър Невски” в 12 ч. и от
там ще започне шествие. Центърът на София ще бъде блокиран за
движение на превозни средства. Очаква се протестиращите да
приемат протестна декларация на синдикалните организации на
КНСБ и КТ “Подкрепа”, която ще бъде внесена от преговорна
група на среща с премиера Стефан Янев. Заедно с декларацията
ще бъдат внесени и подписите на 105 000 души за защита на
въглищния комплекс “Марица Изток”.

„Булгаргаз” иска още
по-скъп газ през декември
“Булгаргаз” ще поиска повишение на цената на природния газ от около 13% до 106,96
лева за мегаватчас от 1 декември, става ясно от съобщение
на газовата компания. Това изчисление се прави на базата на
състоянието на пазара - прогнозите за доставките на европейските пазари през декември
са за цена от 86 евро за мегаватчас. Припомняме, че на 1
октомври “Булгаргаз” поиска, а
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди повишение на цената на природния газ
в България с над 36% до 94,54
лева за мегаватчас. Основната
причина за това увеличение е
случващото се на европейските
газови пазари. От началото на
2020 г. формулата за определяне на цената на “Газпром”
включва и пазарен компонент,
а останалата част се изчислява
на базата на движението на
цените на алтернативните петролни горива. Газовата компа-

ния успява да смекчава ръста
на цената благодарение на газа
от Азербайджан, каза тогава
изпълнителният директор Николай Павлов.
Пред журналисти той обясни, че недостиг на газ на българския пазар няма и компанията
осигурява всички заявки на своите клиенти. От 1 октомври
България получава и по-големи
количества газ от Азербайджан
през временната точка КулатаСидирокастро, което също забавя ръста на цената. До дни
ще стане ясно какво поскъпване на газа е поискала “Булгаргаз” за ноември.

решение, казали сме, че трябва да се
търсят компенсиращи мерки, но всичко
това зависи от бюджета. Без функциониращ парламент промени трудно могат да се правят. Търсят се решения Министерството на енергетиката работи и по нови правила, които да олекотят ситуацията”, уточни Пеканов.
Еднa oт мepкитe нa пpaвитeлcтвoтo
в пoдкpeпa нa бизнeca e дa ce иззeмaт
пpeдcpoчнo
дивидeнтитe
oт
дъpжaвнитe пpoизвoдитeли, кoитo
зapaди виcoкaтa цeнa нa тoкa пpaвят
cвpъxпeчaлби. Cпopeд финaнcoвия
миниcтъp Baлepи Бeлчeв oбaчe тoвa

нямa кaк дa cтaнe, бeз дa ce нaпpaви
aктyaлизaция нa бюджeтa - втopa зa
тaзи гoдинa. Зa тoвa oбaчe e нyжeн
пapлaмeнт, кoйтo мoжe дa бъдe cвикaн
нaй-paнo в нaчaлoтo нa дeкeмвpи.
Oт oбявявaнeтo нa пpaвитeлcтвeнaтa
пoдкpeпa oт 50 лв. зa мeгaвaтчac oбaчe
цeнитe нa тока нa eвpoпeйcкитe бopcи
ecкaлиpaxa oщe и тaзи cyмa cтaвa вce
пo-нeдocтaтъчнa зa кoмпeнcиpaнe нa
бизнeca. Hякoи гoлeми индycтpиaлни
пpeдпpиятия вeчe oбявиxa, чe зaпoчвaт
дa cпиpaт пpoизвoдcтвa, и пoиcкaxa oт
пpaвитeлcтвoтo дa oбяви извънpeднo
пoлoжeниe.

Нямало пътни строители без заплати
Служители на пътностроителни фирми и вчера блокираха центъра на София, като
протестираха пред сградата
на Министерския съвет. Протестиращите отново бяха докарали тежка пътно-строителна техника на жълтите павета. Допреди ден те настояваха
държавата да изплати над 900
млн. лв. за извършени дейности по договори с АПИ. Вчера
претенциите им намаляха на
600 млн. лв. Фирмите
продължават да твърдят, че са
останали без никакви средства, включително и за заплати.
По-късно вчера собственици
на фирми или техни упълномощени представители найпосле се срещнаха с министъра на регионалното развитие
Виолета Комитова. На срещата по нейно настояване бяха
разглеждани претенциите на
фирмите за разплащане от
държавата, но договор по договор. Комитова вече обяви,
че е започнала проверка дали
пътните строители своеволно

не са извършили по-голям
обем работа и обикновени
ремонти не са прераснали в
основни, което е и една от
причините за наддоговорените в пъти суми по пърноначално сключени договори.
Освен това промените правят
и някои от договорите незаконни.
Няма, с много малки изключения, работници в протестиращите пътностроителни фирми, които не са получавали
заплатите си. Това се разбра в
началото на срещата. “Разбрахме, че няма работници
без заплати. Затова може ли
да формулирате за какво е
протестът и кои са фирмите
на него”, попита срещата Комитова.
Диалогът между бранша и
държавата е възстановен, обяви председателят на УС на
Браншовата камара “Пътища”
Стефан Чайков след срещата.
Протестите за следващите два
дни спират, като в този период
преговорите ще продължат, за

да се уточнят юридическите и
финансови аспекти на проблемите, допълни Чайков. Той
каза, че министър Комитова
прави всичко възможно да има
пари за разплащане с фирмите,
които поддържат пътищата, и
допълни, че въпросът е за размера им и за схемата за разплащането им. Чайков каза, че
от камарата са направили компромисно предложение, според
което АПИ трябва да започне
фактурирането на изостанали
сертификати за миналогодишното зимно поддържане на
пътищата, за да може в кратки
срокове да завърши разплащането с фирмите. По данни на
Камарата има неплатени 62
млн. лева от миналия зимен
сезон. Договаряме условията,
по които ще продължим да
работим. “Натъкнахме се на
нечитави документи, които
трябва да преработим, с идеята да продължим да си
сътрудничим с фирмите от
пътностроителния бранш”,
каза Комитова
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Готвят промени срещу
схемата „Автомагистрали”
Ограничават
„ин хаус”
поръчките
чрез законови
промени
Подготвят се законови
промени за ограничаване на
възлагането на “ин хаус” процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобщи правосъдният министър
Янаки Стоилов. Според новите текстове в Закона за обществените поръчки вътрешното
възлагане ще бъде възможно,
само ако изпълнителят на задачата има ресурс - човешки и
технически, сам да изпълни до
80% от дейностите. “Ин хаус”
възлагането на поръчки бе
особено популярно при
пътното строителство през
последните години на управление на ГЕРБ. По тази схема
бяха раздадени непрозрачно
милиарди левове. Формално
строител на пътища и магистрали се водеше държавната
фирма “Автомагистрали”.
Дружеството обаче не разполага с техника и персонал, за

СНИМКА БГНЕС

Янаки Стоилов
да изпълни проектите. По тази
причина сключваше договори
за доставка на материали,
наем на техника и други спе-

ТЪЖНА ВЕСТ
На 6 октомври 2021 г.

почина

БОЙО
ЦЕКОВ
БОЕВ
Роден на 15 декември 1936 г. в гр. Долни
Дъбник, Плевенско.
От ранна възраст той е отраснал и възпитан
със социалистическите идеи, на които остава верен през целия си живот. Завършил е ВИИ „Карл
Маркс“ (УНСС) и Висша партийна школа в Москва.
Трудовият му път минава през ОК на ДКМС
- София окръг като завеждащ отдел „Работническа младеж“, инструктор и завеждащ сектор в ЦК
на БКП, асистент по „Политикономия“ във ВМИ
- София, директор на „Контролен блок“ и главен
секретар на ЦСУ (НСИ).
След пенсионирането му е дългогодишен председател на ОПО, член на РС на БСП и неговото
ИБ в район „Красно село“ - София.
Хората, колегите и приятелите му ще го запомнят като честен, принципен, отговорен и ерудиран човек.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА
МУ ПАМЕТ!
От РС на БСП „Красно село“ - София

цифични дейности с няколко
десетки частни фирми. Така де
факто се заобикаляше ЗОП.
Ръководителите на “Авто-

магистрали”, както и екипът
на ГЕРБ в регионалното министерство твърдяха, че процедурата е напълно законна.
Те обясняваха, че така държавата е спестила, защото
сключвала договори с фиксирани цени за доставки на материали например за 5-годишен период. Тезата им е, че
при поскъпването на цената
на желязото и горивата сега
тези договори дори може да
се окажат изгодни за държавата. След идването на власт
на служебното правителство
Сметната палата извърши
одит на “Автомагистрали” и
беше установено нецелесъобразно и непрозрачно изразходване на средствата без
правила. В понеделник прокуратурата съобщи, че е образувала дело на база на доклада. За нуждите на разследването обаче се налага да
бъдат разпитани над 800 свидетели, обясниха от държавното обвинение. На практика
това значи, че делото ще се
проточи няколко години. От
схемата “Автомагистрали” се
ползваха и други държавни
дружества, които са под шапката на министерствата на
икономиката, енергетиката и

на транспорта. По същата
схема бяха раздадени 630
млн. лв. за ремонт на язовири
чрез държавното дружество
“Монтажи” например. Така
се прави и удълбаването на
Варненското езеро, което ще
бъде в полза на ТЕЦ-а на
почетния лидер на ДПС Ахмед Доган.
Възможността за ин хаус
процедури трябва да бъде запазена в някаква степен, смята Янаки Стоилов. Според
него има общини и ведомства,
които разполагат с ресурс да
изпълняват поръчки, и в тези
случаи този начин на работа е
ефективен. Въвеждането на ин
хаус възлагането в ЗОП навремето беше представено, че
ще се ползва за почистването
и озеленяването на градовете
от общински фирми. Предлаганите сега промени се подкрепят от министерствата на
финансите и на икономиката.
Предстои проектът за изменения на ЗОП да бъде публикуван за обществено обсъждане.
Предстои да започне публично обсъждане по темата, посочи Янаки Стоилов, според
когото темата трябва да бъде
подложена на дискусия още в
следващия парламент.

Преговаряме с ЕК за края на въглищата през 2038 г.
Планираната от правителството индикативна
дата за прекратяване използването на въглища в
България е 2038 г., като
служебният кабинет преговаря с Европейската комисия и за 2040 г., съобщи
премиерът Стефан Янев на
годишната среща на бизнеса с правителството. Той
допълни, че точната дата
ще стане ясна до края на
седмицата, когато ще има
финални разговори с ЕК.
Тогава е и крайният срок,
който си сложи правителството за внасяне за одобрение от Брюксел на националния план за възста-

новяване и устойчивост, по
който страната очаква
общо 12,6 млрд. лв.
безвъзмездна помощ от европейския бюджет. От думите на Янев стана ясно,
че кабинетът е повишил
още плановете за изграждане на възобновяеми
енергийни източници и е
вдигнал тяхната мощност
от предвидените в предишния вариант 1,7 гигавата на
2,5 гигавата за построяване до 2026 г. Остава и
намерението за изграждане на газова централа на
мястото на държавната
ТЕЦ “Марица Изток 2”.
Янев предлага да се

Стефан Янев
разработи допълнителна
енергийна стратегия за
прехода, която да се дискутира широко и да се
одобри и от Народното
събрание, като обеща, че

правителството му ще разработи такава, за да я одобри следващият парламент.
Министърът на енергетиката Андрей Живков заяви,
че в следващите два месеца
ще се постави фундамент
за изграждане на енергийна стратегия, който да надгради и темата за ядрената
енергетика, която е нискоемисионна и доказано безопасна технология. “АЕЦ
и ВЕИ могат перфектно да
се допълват. ВЕИ не ни
дава устойчивост заради
липсата на технологии за
съхранение, а една система има нужда от динамична устойчивост”, каза той.

Кристалина Георгиева остава начело на МВФ
Управляващият директор на Международния валутен фонд
(МВФ) Кристалина Георгиева остава на поста
си.
Управителният
съвет на МВФ обяви, че
има пълно доверие в
нея, след като разгледа
твърдения, че по време
на работата й в Световната банка е оказвала
натиск над експерти да
променят данни по начин, който би облагодетелствал Китай, предадоха световните аген-

ции. Ръководството на
МВФ заяви, че има доверие в стремежа на
Георгиева да поддържа
най-високите стандарти
на добро управление и
почтеност във фонда.
В същото време се
планира среща на УС,
на която ще бъдат
обсъдени институционални предпазни мерки,
гарантиращи безпристрастността на служителите на международната кредитна институция
и възможността за по-

даване на оплаквания,
изразяване на несъгласие и поддържане на
отчетност, отбелязва
Ройтерс.
Финансовият министър на САЩ Джанет
Йелън е заявила в разговор с Георгиева в понеделник, че докладът
на правната кантора
“Уилмър Хейл” е повдигнал основателни
съмнения, но липсата
на преки доказателства
означава, че евентуална
смяна на ръководство-

то би била неоснователна. Необходимо е обаче да се вземат “активни мерки за засилване
на доверието в МВФ и
достоверността на информацията”, предоставяна от институцията,
се казва в изявление на
Йелън. Освен това Георгиева и други лидери
на МВФ трябва да декларират отново, че
държат на прозрачността в изследванията, анализа и определянето на
политиката на фонда.
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Кампания за ваксиниране
в Северна Гърция
Гръцкото правителство започва кампания в северната част на
страната за увеличаване ваксинираните жители срещу КОВИД-19,
предаде местна медия. Ръководителят на първичната здравна помощ Мариос Темистоклеус е на
тридневно посещение в района,
където провежда срещи със здравни специалисти и с органи на местната администрация, за да се
засили програмата за ваксинация.

Румънският президент
номинира премиер
СНИМКИ БГНЕС

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун (в центъра) разговаря с висши длъжности лица,
след като разгледа експозицията “Самоотбрана 2021” в Пхенян. На събитието бяха представени
най-новите ракетни системи на страната. То пък бе посветено на 76-годишнината
от основаването на управляващата Работническа партия на Корея

Полският премиер:
Полекзит е вреден мит
Брюксел призова да бъде озаптена
Варшава, за да не се разпадне ЕС
Полският премиер Матеуш Моравецки отрече правителството му да иска да
извади страната от Европейския съюз и определи идеята за “Полекзит” като
напълно невярна и “вреден
мит”, съобщиха информационните агенции като се позоваха на написаното от
него в Туитър. Моравецки
подчерта,
че
всички
задължения на Варшава,
произтичащи от правото на
ЕС, “остават в сила”.
“Съюзът е твърде сериозна
общност, за да бъде вкарван
в сферата на измислиците”,
настоя лидерът. По думите
му ЕС е “място на взаимни
ползи, но и на истински
предизвикателства за всич-

ки страни-членки”.
Изявлението му беше реакция на мащабните протести в страната в неделя срещу правителствената политика, която според критиците може да коства членството в ЕС. Властите изчислиха участието в демонстрациите на 100 000 души.
Протести имаше не само в
столицата, но и в много
други градове. В страната
подкрепата за членството й
в ЕС остава изключително
висока.
Припомняме, че дясното
правителство на партията
“Право и справедливост”
(ПиС) многократно се
сблъска с ЕС заради политиката си, главно в сектора

на правосъдието, и настоява, че 27-членният блок се
нуждае от корекции.
Дори архиепископ Станислав Гадецки, ръководещ
влиятелния римокатолически епископат на Полша,
който подкрепя правителството, заяви пред радио Ватикана в Рим, че “всички ние
искаме да останем в Европа” и че “никой разумен
човек не иска да я напусне”.
ЕС “е пред начало на разпад”, ако не оспори решението на полския Конституционен съд за върховенството на националното законодателство над европейските закони, заяви чешката
зам-председателката на Еврокомисията Вера Йоурова,

цитирана от медиите. Конституционен трибунал се
произнесе срещу централния принцип на европейската интеграция миналата седмица.
“Ако не спазваме принципа в ЕС за равни правила
навсякъде в Европа, цяла Европа ще започне да се срива. Ето защо ще трябва да
реагираме на тази нова глава в историята, която полският Конституционен съд
отвори”, каза Йоурова.
Решението на съда вероятно ще струва скъпо на
Варшава. ЕК вече отказа
одобрението на плана за
възстановяване на Полша,
която нарушава ключови
евроценности.

Албанците в РС Македония Москва обезпокоена
от изострянето в Азия
искат висшите постове
На предизборен митинг в Чаир председателят на “Демократичен съюз за албанците” (ДСИ) Али Ахмети обяви, че най-голямото следващо предизвикателство пред
ДСИ е албанец да стане президент на РС Македония
след изтичането на мандата на Стево Пендаровски,
предаде телевизия “Сител”. “След като албанец бе министър на отбраната, външен министър, председател на
парламент, на следващите парламентарни избори влизаме с премиер албанец. Време е и албанец да стане
президент на страната”, подчерта Ахмети.
Помолен за коментар, премиерът Зоран Заев заяви
на пресконференция във вторник, че чака момента, в
който всички граждани ще бъдат готови за албански
президент. Той добави, че за да се случи това, е необходима подкрепа не само от албанците, живеещи в страната, но и от останалата част от неалбанското население на страната, защото президентът се избира на преки избори. “Ще чакам момента, когато македонците,
албанците, сърбите, власите и турците ще бъдат готови
да изберат гражданин, който не е македонец. Това е
нашата обща държава, всички ние сме родени тук, нашите бащи и дядовци са родени и тук ще бъде общото
ни бъдеще”, каза Заев.

Москва вижда опити за дестабилизиране на геополитическата ситуация в Азия от военни и тесноформатни политически структури, които възпрепятстват междудържавното взаимодействие в региона. Това заяви руският външен
министър Сергей Лавров на Конференцията за взаимодействие и доверие в Азия, проведена в Нур Султан, Казахстан.
“За съжаление геополитическото съотношение на силите в региона не става по-опростено и ограничава прехода
му към многостранно сътрудничество и интеграция. Виждаме умишлени опити да се “загрее” ситуацията, за да се
подкопаят съществуващите механизми на междудържавно
взаимодействие,” отбеляза той.
Междувременно Русия отхвърли претенциите на Япония за суверенитет над Южните Курилски острови. Претенциите бяха предявени от новия премиер Фумио Кишида
пред парламента. Той отбеляза, че двете страните трябва да
разрешат териториалния въпрос, да не го оставят на следващите поколения, като правителството му е решено да
сключи мирен договор с Русия заради островите. Те са
руска територия, контрира президентският говорител Дмитрий Песков, като добави, че Москва е готова за диалог с
Токио по въпроса, предаде ТАСС.

Румънският президент номинира
проевропейски настроения агроном
Дачиан Чолош за премиер в момент,
когато политическата криза в една
от най-бедните европейски страни
се задълбочава. 52-годишният Чолош е бивш еврокомисар и министърпредседател за година и няколко
месеца. Той ще се нуждае от подкрепата на мнозинството в парламента, но две партии съобщиха, че няма
да го подкрепят.

Болсонаро обвинен
в престъпления срещу
човечеството
Бразилският президент Жаир
Болсонаро бе обвинен в “престъпления срещу човечеството” от Международния наказателен съд за предполагаемата му роля в унищожаването на Амазония. Това е първият
случай в международното право, при
който изсичането на горите се
свързва директно с човешка смърт.
От президентския екип отказаха
коментар. Експерти изчислиха, че
емисиите, дължащи се на масовото
обезлесяване, ще доведат до над 180
000 смъртни случая, свързани с климатичното затопляне в света през
този век.

1165 тийнейджъри
са загинали в САЩ
От началото на годината досега
в САЩ са загинали 1165 тийнейджъри от насилсвена смърт. Широките
възможности за притежание на оръжия убиват все повече деца и младежи, сочи статистика на властите
в страната. Случаите варират от
инциденти до престрелки в нарковойна или глупави спорове като постове
в социалните мрежи, твърди телевизия Си би ес. През годините убийствата се увеличават, от 991 през 2019
г, до 1165 през 2021 година.

Спасители помагат за евакуацията
на жители от район край
филипинския град Гонзада от
северния остров Лусон, върху
която връхлетя тайфунът
Компасу. По последни, но все още
неокончателни данни бедствието
отне живота на най-малко
11 души, а още няколко местни
жители се водят безследно
изчезнали
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА НАМАЛЯВАНЕ
РИСКА ОТ БЕДСТВИЯТА. Определен е с резолюция 44/236 от 22
декември 1989 г. на
Общото събрание
на ООН. По традиция денят е свързан
с представяне на
дейности за превенция и готовност за реагиране при бедствия.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Висока цена
Ина МИХАЙЛОВА

Заради думи на Иван
Гешев Страсбург осъди
България да заплати обезщетение по дело, заведено от Евгения и Николай
Баневи. Преди четири
месеца и алкохолният бос
Миню Стайков осъди
държавата заради прекомерното му задържане в
ареста. Ветко и Маринела Арабаджиеви също са

завели дело в Страсбург.
Сигурно има и други,
назовани от главния прокурор олигарси, които
вече съдят или предстои
да съдят България заради
действието или бездействието на специализираното правосъдие.
Не, това не са думи в
защита на олигарсите. За
тяхната виновност има
кой да се произнася съдът. Не “говорителят”
главен прокурор Иван
Гешев, а българският съд.
Който трябва да е получил такива безспорни доказателства от обвинението, че да е безкомпромисен и необорим в присъдата си. Ето къде е заровено кучето!
На първо място - избирателният подход на
прокуратурата. За едни
олигарси - затвор и пуб-

лични присъди, за други покровителство и чадър.
И зависимост. Зависимост, която позволява на
прокуратурата да удря с
бухалката, когато е необходимо, и да мълчи, когато трябва да говори.
Разговорът за специализираното правосъдие е
повече от наложителен в
следващото Народно
събрание. Осъдителните
присъди срещу България
са красноречив пример
какво се случва, когато
наглед проста и ясна идея
за борба с престъпността
се изроди и употреби от
властта.
Отделен е въпросът
какво още предстои да
плащаме като държава и
като общество не само за
думите, но най-вече за
действията на главния
прокурор Иван Гешев.

Очертава се цената да е
твърде висока.
Дали дните на метастазите на Модела са преброени? Едно е сигурно отстраняването на Гешев
ще даде отговори на много въпроси, ще реши доста проблеми и рязко ще
снижи наглостта и мераците на оплетеното статукво и паралелната
държава за реванш. Сега
главният прокурор е в
процес на изчакване откъде ще задуха вятърът и
доколко ще е силен. С
това, което държи в ръцете си, може да опита да
се договори с онези, които ще разровят скелетите
на бившата власт. Не за
друго, а за да спаси кожата си. Защото е наясно,
че аверите му ще го пожертват без колебание.
Всичко има цена, нали?

Къща на ужасите
Ралица НИКОЛОВА

Дом за възрастни хора
реално е функционирал
като къща на ужасите викове за помощ, крясъци, влачене на стълбите,
побоища... Старци, нечии
майки и бащи, са страда-

ли зад стените на въпросния дом, без да имат
връзка с външния свят.
Без телефони и без свиждания. Под благовидния
предлог КОВИД-мерки.
Стана ясно, че подобни частни домове има
стотици в страната.
Контролира ги Агенция
за качеството (на социалните услуги). Но контролът, обичайно за
България, се свежда до
проверка - предписание,
проверка - предписание.
Още през август е било
документирано, че в дома
в Драгалевци има нарушения и нещата не са както
трябва. Какво е последвало? Предписание, а при

неизпълнение на предписанието - глоба. Пределно
ясно за всички е, че ако
случаят с насилието в дома
не бе стигнал до медиите,
всичко щеше да се размине с едни 3000 лева глоба
и поредните “предписания”. Които остават само
на хартия в поредната
агенция към някое министерство.
Десетки са частните
домове за стари хора, които имат лиценз, функционират и събират
тлъсти такси, за да
превърнат обитателите
си в... Затворници?
От самата агенция
признаха, че проверки в
последните години не са

правени. Въпреки че по
закон всяка година домовете за социални грижи
би следвало да подновяват лиценза си. Отново
всичко е ставало само на
хартия. А може и с плик
под масата. Някъде, някой чиновник, прилежно
си е затварял очите. И
съвестта.
Нищо ново за държавата и частниците. Контролът е красива дума,
изпразнена от съдържание. Държавата абдикира. Къде умишлено, къде
от нефелност.
Само дето тук става
въпрос за човеци и
съдби.
Закривай!

1821 - РАЖДА СЕ РУДОЛФ ВИРХОВ, НЕМСКИ ЛЕКАР (УМИРА 1902 Г.).
Патологоанатом, хистолог и
физиолог. Основоположник на
клетъчната теория в биологията и медицината, както и на
теорията на клетъчната патология в медицината. Известен
е и като археолог, антрополог
и палеонтолог.
1907 - В ТРОЯН СЕ РАЖДА ИВАН ХАДЖИЙСКИ, СОЦИАЛЕН ПСИХОЛОГ (УМИРА 1944 Г.).
С основание смятан за един от
основоположниците на българската социология. Завършва и
право в СУ, работи като журналист и адвокат. Известен е найвече като автор на тритомното изследване “Бит и душевност
на нашия народ”, което написва, след като през 1936 г. обикаля България пеша и на колело.
1921 - РАЖДА СЕ ИВ МОНТАН, ФРЕНСКИ
АКТЬОР И ПЕВЕЦ ОТ ИТАЛИАНСКИ ПРОИЗХОД (УМИРА 1991 Г.). Роден
е като Иво Ливи. Артистичната си кариера започва
като певец в кинотеатри и
клубове. За първи път ползва
псевдонима Ив Монтан на
17 г. В Париж през 1944 г. го
забелязва Едит Пиаф и за
известно време е негова покровителка. Известна е любовната му афера с Мерилин Монро по време на снимането на филма “Хайде да правим любов”. Във
филмографията на Монтан са още лентите “Салемските вещици”, “Героите са уморени”, “Питон 357”, “И като Икар” и др.
1925 - РАЖДА СЕ МАРГАРЕТ ТАЧЪР, БРИТАНСКИ ПОЛИТИК (УМИРА 2013 Г.). Първата
жена, изпълнявала
функциите на министър-председател
в Обединеното кралство - позиция, която заема от 4 май
1979 г. до 28 ноември 1990 г. Лидер на
Консервативната
партия от 1975 г. до края на премиерството си.
Още преди да дойде на власт, е наричана Желязната лейди - прозвище, останало и до днес.
Носител е на “Орден на жартиера”.
1994 - ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЖЕНА СТАВА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ. На
тази дата президентът Желю Желев
назначава с указ служебно правителство на
страната с премиер
Ренета Инджова (р.
1953 г.). Оглавява Агенцията по приватизация
(1992-1994), председател на НСИ (20122014). Била е преподавател, икономически експерт на СДС, кандидат за кмет на София и
кандидат за президент на България.
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Нобелите 2021
ФИЗИОЛОГИЯ
И МЕДИЦИНА

Велиана ХРИСТОВА

Дали заради КОВИД-пандемията,
или заради страстите около
предстоящите избори, избуяли още
преди да е започнала кампанията,
тази година Нобеловите награди
не предизвикаха обичайния медиен
интерес у нас. Световните награди
за постижения в науката, литературата и мира са създадени и
финансирани от фонда на шведския изобретател на динамита и
бизнесмен Алфред Нобел, който
през 1900 г. завещава в него цялото си имущество (над 3 милиона
тогавашни шведски крони). Наградите се присъждат от 1901 г.,
а наградата за икономика - от
1969 г. В една категория може да
има до трима лауреати. Известни
прекъсвания е имало по време на
Втората световна война, а Хитлер дори забранява на трима
германски лауреати да си получат
приза. Нобеловите награди се
присъждат всяка година за конкретни постижения от 4 до 11
октомври от Нобеловия комитет
по решение на шведския Каролински институт - за медицина, а за
останалите науки - на Кралската
шведска академия на науките.
Тази година паричното им изражение е 10 милиона шведски крони
(ок. 985 хиляди евро).

Американците Дейвид Джулиъс
и Ардем Патапутиян (от ливански
произход) получиха медицинския
Нобел тази година “за техните изследвания на рецептори за температура и допир”. Те са обяснили
“молекулярната основа за възприемането на топло, студ и механична сила, която има фундаментално
значение за способността ни да
чувстваме, интерпретираме и взаимодействаме с вътрешната и
външната ни среда”, се казва в
съобщението на Нобеловия комитет. “Тези знания се използват за
разработване на лечения за широк
спектър от болестни състояния,
включително при хронична болка”.
Двамата учени са не за пръв път
заедно - през 2020 г. Джулиъс и
Патапутиян спечелиха общо престижната награда за неврология
“Кавли” и наградата “Граници на
знанието” на фондация BBVA.

Дейвид
Кард

Джошуа
Ангрист

Гуидо
Имбенс

На две бе разделен тази година и Нобелът
за икономика. Лауреат на първата половина е
Дейвид Кард “за емпиричния му принос в
икономиката на труда”, а другата половина е
поделена между Джошуа Ангрист и Гуидо
Имбенс “за методологичния им принос към
анализа на причинно-следствените връзки”.
Дейвид Кард е канадски икономист по труда и професор по икономика в Калифорнийския университет в Бъркли. Преди 30 години
той доказа, че увеличението на минималната
работна заплата не води до намаляване на работните места. А също - че икономическото
въздействие на новите имигранти е минимално и те не са заплаха за пазара на труда. Джошуа Ангрист е израелски икономист, работи в
САЩ. Един от водещите световни специалисти в икономиката на труда и икономическите
аспекти на образованието. Изучава и връзката
между човешкия капитал и неравенството на
доходите. Гуидо Имбенс е холандски учен, работи в САЩ. Специалист по иконометрия и
по-специално по методите за извличане на причинно-следствени връзки в икономиката.

Ардем Патапутиян

ФИЗИКА

Шукуро Манабе

ИКОНОМИКА

Дейвид Джулиъс

Клаус Хаселман

Само във физиката
тази година лауреатите са
трима и получават приза
“за пионерно моделиране
на сложни комплексни
физически системи”. Половината награда си разделят американецът от
японски произход Шукуро Манабе и германецът
Клаус Хаселман “за физическото моделиране на
климата на Земята, количествено определяне на
променливостта и надеждно прогнозиране на глобалното затопляне”, а дру-

Джорджо Паризи

гата половина получава
италианецът Джорджо
Паризи “за откриването
на взаимодействието на
хаоса и колебанията във
физическите системи от
атомни до планетарни мащаби”. Преди години Манабе и Хаселман са положили основите на разработването на съвременни
климатични модели, позволили да се обясни глобалното затопляне с увеличаването на емисиите на
въглероден двуокис от
дейността на човека. Въз

основа на тези модели
може да се прогнозират
проблемите от глобалното затопляне и да се направят опити за предотвратяването им. Изменени-

ОТ ТАЗГОДИШНИТЕ ЛАУРЕАТИ:

z —Â‰ÏËÌ‡ ‡·ÓÚˇÚ ‚ —¿Ÿ, Ò ‡ÁÎË˜ÂÌ Ó‰Ó‚ ÔÓËÁıÓ‰ Ò‡ (‡ÏÂËÍ‡ÌÂˆ, ˇÔÓÌÂˆ, ¯ÓÚÎ‡Ì‰Âˆ, ÎË‚‡ÌÂˆ, Í‡Ì‡‰Âˆ, ËÁ‡ÂÎÂˆ, ıÓÎ‡Ì‰Âˆ). ƒ‚‡Ï‡ Ò‡ ÓÚ √ÂÏ‡ÌËˇ Ë Â‰ËÌ
Â Û˜ÂÌ ‚ »Ú‡ÎËˇ.
z ƒ‚‡Ï‡Ú‡ Ì‡È-ÏÎ‡‰Ë Ò‡ ÌÓ·ÂÎËÒÚËÚÂ Á‡ ıËÏËˇ - Ó‰ÂÌË Ò‡ ÔÂÁ 1968 „., ‡ Ì‡È-‚˙Á‡ÒÚÌË Ò‡ Î‡ÛÂ‡ÚËÚÂ Á‡
ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ã‡Ì‡·Â Ë ’‡ÒÂÎÏ‡Ì, Ó‰ÂÌË ÔÂÁ 1931 „.

ХИМИЯ

ДВОЕН НОБЕЛ

—Â‰ Ô‡‚ËÎ‡Ú‡ Á‡ ÔËÒ˙Ê‰‡ÌÂ Ì‡
ÕÓ·ÂÎÓ‚‡ Ì‡„‡‰‡ ËÏ‡ ÛÒÎÓ‚ËÂ, ˜Â ‚ÒË˜ÍË Ì‡„‡‰Ë, Ò ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ì‡ Ì‡„‡‰‡Ú‡
Á‡ ÏË, ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‰‡‚‡Ú Ì‡ Â‰ËÌ ˜Ó‚ÂÍ
Ò‡ÏÓ ‚Â‰Ì˙Ê. —Â‰ Î‡ÛÂ‡ÚËÚÂ ËÏ‡ ˜ÂÚËËÏ‡, ÔÓÎÛ˜ËÎË ÔËÁ‡ ‰‚‡ Ô˙ÚË, Ò‡ÏÓ
Ã‡Ëˇ ˛Ë ˇ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ‚ ‰‚Â Ì‡Û˜ÌË
Ó·Î‡ÒÚË. Õ‡„‡‰‡Ú‡ Ì‡ ‰‚‡Ï‡ ÓÚ Î‡ÛÂ‡ÚËÚÂ Â ‚ Â‰Ì‡ Ë Ò˙˘‡ Ì‡Û˜Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ:
z Ã‡Ëˇ —ÍÎÓ‰Ó‚ÒÍ‡- ˛Ë - ÕÓ·ÂÎ
Á‡ ÙËÁËÍ‡ ÔÂÁ 1903 „. Ë Á‡ ıËÏËˇ ÔÂÁ
1911 „.
z ÀËÌÛÒ œ‡ÛÎËÌ„ - ÕÓ·ÂÎ Á‡ ıËÏËˇ ÔÂÁ
1954 „., Ì‡„‡‰‡ Á‡ ÏË ÔÂÁ 1962 „.
z ƒÊÓÌ ¡‡‰ËÈÌ - ÕÓ·ÂÎ Á‡ ÙËÁËÍ‡
ÔÂÁ 1956 „. Ë ÔÂÁ 1972 „.
z ‘Â‰ÂËÍ —‡Ì„˙ - ÕÓ·ÂÎ Á‡ ıËÏËˇ ÔÂÁ 1958 „. Ë ÔÂÁ 1980 „.

ята на различни величини
в една физическа система
може да изменят поведението й - при климата например да се премине от
затопляне към застудяване. Лауреатът на втората
половина на Нобела за физика Джорджо Паризи пък
се занимава с математическо моделиране на комплексни неподредени системи, намиращи се на границата между хаоса и
реда. Откритията му са
приложими не само във
физиката, но и в математиката, биологията и невробиологията.

Дейвид Макмилан

Бенджамин Лист

Двама споделят и Нобеловия приз за химия
- германецът Бенджамин Лист и шотландският
учен от САЩ Дейвид Макмилан, които независимо един от друг са открили нов тип катализатори. С тяхна помощ може да се синтезират евтино различни вещества. Много индустрии и области на изследване зависят от способността на химиците да изграждат нови и
функционални молекули. Те могат да бъдат от
вещества, които улавят светлината в соларните клетки или съхраняват енергия в батерии,
до молекули, които могат да направят леки
маратонки или да потискат развитието на болестта в организма ни. Двамата учени получават наградата “за разработването на “органокатализа” - нов и гениален инструмент за изграждане на молекули, който помага да се направи промишлената химия “екологична”.
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13. ¿ÒÔ‡Ûı ƒ‡Ì˜Â‚ »‚‡ÌÓ‚
14. —ÚÓˇÌ √ÂÓ„ËÂ‚ —ÚÓˇÌÓ‚
15. ÃËÎÂÌ‡ √ÂÓ„ËÂ‚‡ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡
16. —Ú‡ÌËÒÎ‡‚ ËÓ‚ ≈‰Â‚
17. ƒËÏËÚ˙ ﬂÌÍÓ‚ Œ‚˜‡Ó‚
18. œ‡Û¯ ΔÂÎÂ‚ œ‡Û¯Â‚
19. œ‡‚ÂÎ «Î‡ÚÍÓ‚ —ÚÓˇÌÓ‚
20. Õ‡‰ˇ ƒËÏËÚÓ‚‡ –ÛÒÂ‚‡
21. Ã‡ËˇÌ‡ –ÛÏÂÌÓ‚‡ ¿‚Ú‡ÌÒÍ‡-œÂÚÓ‚‡
22. œÂÌÍ‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë‰ÂÓ‚‡
23. –ÛÏÂÌ ’ËÒÚÓ‚ ÕËÍÓÎÓ‚
24. √ÂÓ„Ë ¡ÓËÒÓ‚ ÃËÌ˜Â‚
25. ΔË‚ÍÓ ÃËıÓ‚ ¡‡‡ÍÓ‚
26. Ã‡Ëˇ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚‡ œ‡ıÓ‚‡

—Ô‡ÒËÏË »‚‡ÌÓ‚ —Ô‡ÒÓ‚
«‡ÔˇÌ “ËÙÓÌÓ‚ ’ËÒÚÂ‚
ÕÂÌÓ »ÎËÂ‚ √˙Ì˜‡Ó‚
¡ÓÌË ƒËÏ˜Â‚ ¡Ó˜Â‚
Ã‡Ë‡Ì »Î˜Ó‚ –ÛÒÂ‚

»ÂÌ‡ “Ó‰ÓÓ‚‡ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒÓ‚‡
»ÎËˇÌ ¿Ì„ÂÎÓ‚ “ËÏ˜Â‚
Œ„ÌˇÌ‡ —Â¸ÓÊÂ‚‡ Õ‡È‰ÂÌÓ‚‡
ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ ¬ÂÌˆËÒÎ‡‚Ó‚‡ ÛÚÍÛ‰ÂÈÒÍ‡
ÃËÓÒÎ‡‚ √ÂÓ„ËÂ‚ Ã‡ÍÓ‚
√ÂÓ„Ë –ÛÒÂ‚ ¿Ì„ÂÎÓ‚
√‡Îˇ √ÂÓ„ËÂ‚‡ –‡˜ÍÓ‚‡
“ÂÓ‰Ó‡ Ë˜Â‚‡ “Ó‰ÓÓ‚‡

9. ≈‚ÂÎËÌ‡ »ÎËÂ‚‡ ¡ÓËÒÓ‚‡
10. œÂÚ˙ “Ó‰ÓÓ‚ œÂÚÓ‚
13. œ¿«¿–ƒΔ»
1. ƒ‡„ÓÏË ¬ÂÎÍÓ‚ —ÚÓÈÌÂ‚
2. œÂÚˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚‡ ÷‡ÌÍÓ‚‡
3. Ã‡„‡ËÚ‡ »‚‡ÌÓ‚‡ √Ë„ÓÓ‚‡- Ë˜Â‚‡
4. —ËÏÂÓÌ œÂÚÓ‚ —ËÏÂÓÌÓÌ‚
5. —ÚÓÈÍÓ —ÚÓÈ˜Â‚ —ÚÂÙ‡ÌÓ‚
6. ƒË‡Ì‡ Ã‡ËÌÓ‚‡ ¬‡ÌËÍÓ‚‡-ÃËÎ˜Â‚‡
7. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ÕËÍÓÎÓ‚ ◊‡Î˙ÍÓ‚
8. ƒËÏËÚ˙ …Ó‰‡ÌÓ‚ ΔËÎÍÓ‚
9. ƒËÏËÚ˙ ¿Ì„ÂÎÓ‚ Õ‡Î·‡ÌÚÓ‚
10. —ÚÂÙÍ‡ œÂÚÓ‚‡ œÂÌÂ‚‡
11. √ÛÍÓ √ÂÓ„ËÂ‚ ÃËÚÂ‚
12. √ÂÓ„Ë ÕËÍÓÎ‡Â‚ œÂÚÓ‚
13. ¬ÂÒÍ‡ ƒËÏËÚÓ‚‡ ¿Ì‰ÓÌÓ‚‡
14. √ÂÓ„Ë »‚‡ÌÓ‚ ﬂÌÍÛÎÓ‚
14. œ≈–Õ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

—ÚÓˇÌ ÃËı‡ÈÎÓ‚ ÃË˜Â‚
«ÓÌËˆ‡ À˛·˜Ó‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡
œÂÚ˙ ËËÎÓ‚ œ˙‚‡ÌÓ‚
÷‚ÂÚÂÎËÌ‡ À˛‰ÏËÎÓ‚‡ ÀË˜ÍÓ‚‡
√‡ÎËÌ‡ —ËÏÂÓÌÓ‚‡ ¬‡ÒËÎÂ‚‡
ÃËÎÂÌ‡ ÃËÎÂÌÓ‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡
¿ÌÌ‡ √‡ÌÂ‚‡ —Î‡‚ÍÓ‚‡
¿ÌÚÓÌËˇ œ‡‚ÎÓ‚‡ √Ë„Ó‚‡

15. œÀ≈¬≈Õ
1. –ÛÏÂÌ ¬‡ÒËÎÂ‚ √Â˜Â‚
2. —ÚÂÙ‡Ì »‚‡ÌÓ‚ ¡Û‰ÊÂ‚
3. √ÂÓ„Ë ÕÂ‰ÍÓ‚ ˛˜ÛÍÓ‚
4. »ÎËˇÌ —Î‡‚ÂÈÍÓ‚ …ÓÌ˜Â‚
5. ≈‚‡ ¬ÂÒÂÎËÌÓ‚‡ Ã‡ËÌÓ‚‡-Õ‡È‰ÂÌÓ‚‡
6. ¡ËÎˇÌ‡ ƒËÍÓ‚‡ ¬ÂÎÂ‚‡-√˙Ì˜‡Ó‚‡
7. ÃËÓÒÎ‡‚‡ ¬‡ÒËÎÂ‚‡ ¡ÂÌ˜Â‚‡
8. ¡ËÒÂ √ÂÓ„ËÂ‚ ¿Ú‡Ì‡ÒÓ‚
9. ¡ËÒÂ ËËÎÓ‚ ¡ÓËÒÓ‚
10. ¿ÒÂÌ —ÚÂÙ‡ÌÓ‚ ƒ‡Ì˜Â‚
11. ¬Î‡‰ËÒÎ‡‚ ¬Î‡‰ËÒÎ‡‚Ó‚ ‡ÏÓÎËÌÒÍË
12. ƒ‡Ì‡ËÎ ÃËÎÍÓ‚ œÂ‰Ó‚
13. ÷‚ÂÚÂÎËÌ‡ ¬‡ÒÂ‚‡ ¬Î˙ÍÓ‚‡
14. ÷‚ÂÚ‡Ì ¬ÂÌˆËÒÎ‡‚Ó‚ œÂÚÍÓ‚
15. ƒ‡Ì‡ËÎ ¡ÓËÒÓ‚ —ÚÓÈ˜Â‚
16. »‚‡ÈÎÓ ÃËÎÍÓ‚ Ã‡ÚÂÂ‚
17. ÃËÎÂÌ ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ‚ ÃËÎÂ‚
18. ¿Ìˇ —ÚÂÙ‡ÌÓ‚‡ ÃËıÓ‚‡
16. œÀŒ¬ƒ»¬
1. ËÒÚË‡Ì »‚‡ÌÓ‚ ¬Ë„ÂÌËÌ
2. »‚‡Ì ¡Ó„ÓÏËÎÓ‚ œÂÚÍÓ‚
3. ƒËÏËÚ˙ ¬ÂÎË˜ÍÓ‚ √ÂÓ„ËÂ‚
4. –ÛÏÂÌ √ÛÂ‚ √Ë„ÓÓ‚
5. ÕËÍÓÎ‡È ÃËÚÍÓ‚ »‚‡ÌÓ‚
6. ÃËÌÍ‡ ¿Î‰ÓÏËÓ‚‡ —˙ÌÂ¯Í‡
7. “Ó‰Ó »‚‡ÌÓ‚ ˙ÒÚÂ‚
8. ÕËÍÓÎ‡È …Ó‰‡ÌÓ‚ ¿„ËÓ‚
9. œÂÌÍ‡ Ã‡ÍÓ‚‡ ¡‡¯ÎËÈÒÍ‡
10. √ÂÓ„Ë ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚ »Î˜Â‚
11. –ÛÏÂÌ √‡‚ËÎÓ‚ ¬‡ÒËÎÂ‚
12. œÂÚ˙ ƒËÏÓ‚ ¡Óˇ‰ÊËÂ‚
13. …Ó‚Í‡ ¡ÓÊË‰‡Ó‚‡ «Î‡ÚÂ‚‡
14. Õ‡ÛÏ ËÚ‡ÌÓ‚ ËÚ‡ÌÓ‚
15. —Ú‡ÏÂÌ “ÂÌÂ‚ ƒÂÎËÌÓ‚
17. œÀŒ¬ƒ»¬ Œ¡À¿—“
1. ¬ÂÒÍ‡ Ã‡ËÌÓ‚‡ ÕÂÌ˜Â‚‡
2. Ã‡ÌÓÎ “ËÙÓÌÓ‚ √ÂÌÓ‚
3. —‚ÂÚÓÁ‡ ÓÎÂ‚ —Î‡‚˜Â‚
4. ¿Ú‡Ì‡Ò »‚‡ÌÓ‚ ﬁÌ‡ÍÓ‚
5. ‡ÎËÌ “‡ÌÂ‚ ‡Î‡Ô‡ÌÍÓ‚
6. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ¿Ú‡Ì‡ÒÓ‚ »‚‡ÌÓ‚
7. »‚‡Ì …ÓÒËÙÓ‚ ﬂÍÓ‚
8. Ã‡Ëˇ √ÂÓ„ËÂ‚‡ —Ú‡ÈÍÓ‚‡
9. »‚‡ÈÎÓ ƒ‡Ì‡ËÎÓ‚ ƒ‡Ì‡ËÎÓ‚
10. —‚ÂÚÓÁ‡ √Ó¯Â‚ œÂÈÍÓ‚
11. ¬ÒÂÏË À˛Ú‚ËÂ‚ »ÒÓ‚
12. ‡ÒËÏË‡ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ …Ó‚ÍÓ‚‡
13. –ÛÏÂÌ ÃËÚÍÓ‚ —ÏËÌÓ‚

1. ÛÏ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚ «‡ÍÓ‚
2. ÕÓÌ‡ ˙ÒÚÂ‚‡ …ÓÚÓ‚‡
3. œÎ‡ÏÂÌ ’ËÒÚÓÏËÓ‚ –‡¯Â‚
4. “Ó‰Ó √ÂÓ„ËÂ‚ …Ó‰‡ÌÓ‚
5. ÷‚ÂÚ‡Ì √ÂÓ„ËÂ‚ »‚‡ÌÓ‚
6. ÂÏÂÌ‡ ¡ÓÊË‰‡Ó‚‡ –‡ˇÌÓ‚‡
7. Ã‡Ë‡Ì —‡‚Ó‚ —‡‚Ó‚
8. ÃˇÌ‡ ≈Ì˜Â‚‡ ƒÓÒÂ‚‡
9. ¬‡ÎÂË …Ó‰‡ÌÓ‚ »‚‡ÌÓ‚
10. »ÒÍ‡ œÎ‡ÏÂÌÓ‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡
11. ≈ÎËÒ‡‚ÂÚ‡ ƒÓÌÂ‚‡ ƒÓÒÂ‚‡
12. ¡ÓˇÌ ÕËÍÓÎ‡Â‚ ÓÏËÚÓ‚
13. ÷Âˆ‡ —Ú‡Ì˜Â‚‡ ÓÎÂÓÎÓ‚‡
14. ¿ÒÂÌ »‚‡ÌÓ‚ À‡ÒÓÌËÌ
15. Ã‡Ëˇ ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ‚‡ —Ú‡Ì˜Â‚‡
16. ÃËÍ‡ÂÎ ¬‡¯·Ûı ◊‡Í˙Î‰ÊËˇÌ
20. —»À»—“–¿
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Ú‡Ì‡Ò œÂÚÓ‚ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚
—ÚËÎËˇÌ —ÚÓÈ˜Â‚ —ÚÓÈ˜Â‚
ƒ‡Ì‡ËÎ ÕËÍÓÎÓ‚ ÕËÍÓÎÓ‚
–ÛÏˇÌ‡ »‚‡ÌÓ‚‡ ◊‡ÌÍÓ‚‡
–ÛÏÂÌ ¬ÂÒÂÎËÌÓ‚ ¿Ì„ÂÎÓ‚
—ÂÁÂ ÕÂı‡Ú ¿Ò‡Ì
œÂÈ˜Ó —ÚÂÙ‡ÌÓ‚ œÂÈ˜Â‚
ÕËÍÓÎ‡È ƒ‡„ÓÏË ƒ‡„ÌÂ‚

21. —À»¬≈Õ
1. ¿Ú‡Ì‡Ò «‡ÙËÓ‚ «‡ÙËÓ‚
2. —˙·ËÌ‡ ¬‡ÒËÎÂ‚‡ œÂÚÍ‡ÌÒÍ‡
3. ƒËÏËÚ˙ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚ ¡˙ÌÓ‚
4. –‡‰ÓÒÎ‡‚ …Ó‰‡ÌÓ‚ ÛÚËÈÒÍË
5. –ÛÏÂÌ »‚‡ÌÓ‚ ¡ÓÁÛÍÓ‚
6. ¬‡Ìˇ ƒÂ˜ÍÓ‚‡ ÓÎÂ‚‡
7. —Ë‚Ó œÂÚÓ‚ —Ë‚Ó‚
8. ‡ÒËÏË “Ó‰ÓÓ‚ —Ë‚Ó‚
9. ﬁÎËˇÌ —ÚÂÙ‡ÌÓ‚ »‚‡ÌÓ‚
10. ﬂÌÍÓ √ÂÓ„ËÂ‚ ﬂÌÍÓ‚
11. —Ú‡ÏÓ …Ó‚˜Â‚ —Ú‡ÏÓ‚
12. ÃËÚ¸Ó —ÚÓÂ‚ ÃËÚÂ‚
22. —ÃŒÀﬂÕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

≈ÏËÎ ÃËÌÍÓ‚ ’ÛÏ˜Â‚
ÕÂÎËˇ ÓÒÚÓ‚‡ Ã‡ËÌÓ‚‡-ﬂÌÍÓ‚‡
—Â‚‰‡ÎËÌ ¡ÓÈÍÓ‚ ’˙¯ËÏÓ‚
–ÓÒËˆ‡ –ÓÒÂÌÓ‚‡ ¡ÛÏ·Ó‚‡
Õ‡‰ÂÊ‰‡ ƒÓ·Â‚‡ ¡‡¯Ó‚‡
—Î‡‚‡ “Ó‰ÓÓ‚‡ œÂÔÂÎ‡ÌÓ‚‡
√ÂÓ„Ë ƒËÏËÚÓ‚ “ÓÌÍÓ‚
–ÓÒÂÌ ¿ÌÚËÏÓ‚ ¡‡„ˇÌÓ‚

23. —Œ‘»ﬂ
1. ’ËÒÚÓ “‡Ì˜Â‚ œÓ‰‡ÌÓ‚
2. ¡Î‡„Ó‚ÂÒÚ ËËÎÓ‚ ËËÎÓ‚
3. ¬ÂÎËÁ‡ ≈Ì˜Â‚ ≈Ì˜Â‚
4. “ÂÓ‰Ó‡ –ÛÏÂÌÓ‚‡ Œ‚˜‡Ó‚‡- ƒ‡„‡ÌÓ‚‡
5. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ »‚‡ÌÓ‚ Ó·‡ÍÓ‚
6. »‚ÓÌ‡ œÂÚÓ‚‡ ÕËÍÓ‚‡
7. ¡ÓˇÌ œÂÚÓ‚ «Î‡ÚÂ‚
8. œÎ‡ÏÂÌ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚ ƒ‡ÏˇÌÓ‚
9. ¬Î‡‰ËÒÎ‡‚ —Â„ÂÂ‚ œÓÏÒÍËÈ
10. ÕËÍÓÎ‡È ƒËÏÓ‚ ƒËÏÓ‚
11. À˛·Í‡ √ÂÓ„ËÂ‚‡ ÓÒÚÓ‚‡
12. »‚‡ÈÎÓ √ÂÓ„ËÂ‚ Ã‡ËÌÓ‚
13. œÓÎËÌ‡ ¡ÓÊËÎÓ‚‡ À‡Ï·Â‚‡
14. “‡Ìˇ Õ‡È‰ÂÌÓ‚‡ ÃËÚÓ‚‡
15. –‡‰ÓÒÎ‡‚ œÂÚÓ‚ œÂ¯ÎÂÂ‚ÒÍË
16. œÎ‡ÏÂÌ ¬ÂÒÂÎËÌÓ‚ œÛ‚ÍÓ‚
17. ƒËÏËÚ˙ √ÂÓ„ËÂ‚ ¬˙ÎÍÓ‚
18. ¬‡ÎÂÌÚËÌ œÂÚÍÓ‚ «‡ˇÍÓ‚
19. ËÒÚËÌ‡ À˛·ÓÏËÓ‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡
20. ﬁÎËˇÌ ¿ÒÂÌÓ‚ √ÂÌÓ‚
21. ¬Î‡‰ËÏË ÃËı‡ÈÎÓ‚ ¬‡ÒËÎÂ‚
22. œ‡ÓÎËÌ‡ ƒËÏËÚÓ‚‡ ΔÂÎÂ‚‡
23. ÕËÍÓÎ‡ ƒËÏËÚÓ‚ œÓÔÒÚÓÂ‚
24. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ À˛·ÓÏËÓ‚ ¸ÓÒÂ‚ÒÍË
25. √ÂÓ„Ë ƒËÏËÚÓ‚ ÕËÍÓÎÓ‚
26. ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —ÚÓÈ˜Â‚‡ “ÂÌÂ‚‡-√ÂÓ„ËÂ‚‡
27. ¬Î‡‰ËÏË √ÂÓ„ËÂ‚ ‡‡ÏËÚÂ‚
28. √ÂÓ„Ë ƒËÏËÚÓ‚ “Ó‰ÓÓ‚
29. ‡ÒËÏË‡ ÀÛÍ‡ ƒÊ‡Ú‡Á‡ÌÓ‚‡- ‡ÚÂÌËÂ
30. ‡ÏÂÌ ÕÂÌ˜Â‚ »ÎËÂ‚
31. —ÚÓÈ˜Ó —ÚÓÈ˜Â‚ »‚‡ÌÓ‚
32. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ÃËÓÎ˛·Ó‚ ¬‡ÒËÎÂ‚

На стр. 11

СРЯДА
13 ОКТОМВРИ

11

АКТУАЛНО

2021

Някои превръщат
изборите в цирк
Плагиатството - условие за скок в кариерата
Велиана ХРИСТОВА

Поне 12 кандидати за президентското място може да изброи човек по съобщенията в
медиите. В палитрата влизат
различни именца, които създават усещането, че някои хора
са превърнали изборите в забавление или по-точно в цирк.
А става дума за нещо много сериозно, но очевидно има желаещи да се гаврят и с избирателя, и с държавността. Съдете
сами - към “Дондуков” 2 са се
запътили фолк певица, “пратеник на бог Тангра”, националист с военизирани структури,
патриотари, азбукари, бизнесфигури с многостранно партийно минало, аптекарски търговец и пр. Трите сериозни номинации - Румен Радев, Анастас
Герджиков и донякъде Лозан
Панов, пред тях изглеждат като
колоси сред лилипути. Шум да
има в системата.
Едва ли някого учудва поредната поява на знаменития
протестър срещу всичко Йоло
Денев, който чрез фейсбук обяви на кои кьошета събира подписи, за да се кандидатира и да
спасява българския народ. С
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24. —Œ‘»ﬂ
1. √ÂÓ„Ë —Ú‡ıËÎÓ‚ —‚ËÎÂÌÒÍË
2. œÂÚ‡ÌÍ‡ œÂÚÓ‚‡ ˙ÌÂ‚‡-“ÓˇÌÓ‚‡
3. ƒËÏËÚ˙ œÂÚÍÓ‚ √Î‡‚ËÌÓ‚
4. ƒËÌÍÓ À˛·ÓÏËÓ‚ —Ú‡ÌÒÍË
5. ÕËÍÓÎ‡È ¡ÓˇÌÓ‚ Ã‡ËÌÓ‚
6. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —Ô‡ÒÓ‚ √ÓÁ‰‡ÌÓ‚
7. ¡ÓËÒ ÷‚ÂÚÍÓ‚ ÷‚ÂÚÍÓ‚
8. ’ËÒÚÓ œÂÚ¸Ó‚ ÓÎÂ‚
9. ƒ‡ÌËÂÎ‡ —ÚÂÙ‡ÌÓ‚‡ √ÂÓ„ËÂ‚‡
10. ƒ‡ÌËÂÎ‡ ’ËÒÚÓ‚‡ ÓÁÓ‚ÒÍ‡
11. “‡ÒÍÓ ÃËı‡ÈÎÓ‚ ≈ÏÂÌÍÓ‚
12. ¬ÂÌˆËÒÎ‡‚‡ À˛·ÓÏËÓ‚‡
‡ÏÂÌÓ‚‡- ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡
13. —Ú‡ıËÎ ◊‡‚‰‡Ó‚ ¿Ì„ÂÎÓ‚
14. ÓÒÚ‡‰ËÌ ËËÎÓ‚ —ÚÓË˜ÍÓ‚
15. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ √Ë„ÓËÂ‚ ÓÎÂ‚
16. ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ —Ú‡ÌËÒÎ‡‚Ó‚ ÃËıÓ‚
17. ¬Î‡‰ËÏË ËËÎÓ‚ Ã‡ÌÓ‚
18. ’ËÒÚÓ ÃËÚÂ‚ Õ‡˜ÍÓ‚
19. ƒÂÌÍ‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡ ≈‚ÒÚ‡ÚËÂ‚‡
20. ≈ÏËÎ —ÚÂÙ‡ÌÓ‚ ƒËÌ‰ÓÎÓ‚
21. ƒËÏËÚ˙ “ÂÓ‰ÓÓ‚ –ÛÒËÌÓ‚
22. ≈ÎÂÌ‡ “Ó‰ÓÓ‚‡ “Ë„‡ÌÂ‚‡
23. ’ËÒÚÓ —Ú‡ÌËÒÎ‡‚Ó‚ —ÚÂÙ‡ÌÓ‚
24. »‚Ó ¡ÓˇÌÓ‚ ¿Ú‡Ì‡ÒÓ‚
25. —Œ‘»ﬂ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÓÌÂÎËˇ œÂÚÓ‚‡ ÕËÌÓ‚‡
≈ÏËÎ ÷‡ÌÓ‚ √ÂÓ„ËÂ‚
—Ú‡ÌËÒÎ‡‚ ◊‡‚‰‡Ó‚ ÃÎ‡‰ÂÌÓ‚
÷‚ÂÚËÌ‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡ Ã‡‰Ê‡Ó‚‡
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ œÂÚÓ‚ —ËÏÂÓÌÓ‚
»‚‡Ì √Â‡ÒËÏÓ‚ œÂÚËÌÒÍË

Йоло Денев - още един кандидат за президент?
партийната кандидатура на Карадайъ нещата изглеждат поясни: човекът няма шанс, но пък
на евентуален балотаж ДПС ще
се концентрира към вота за ректора Герджиков, избягвайки
пряката подкрепа за него, която
би могла само да го провали. Да
е публично кандидат на ГЕРБ и
ДПС май става прекалено много. Достатъчно е собственото
му телевизионно изявление, че
българите не били разбрали
какво пише в Истанбулската
конвенция, която била срещу
насилието над жените, и почти
признанието, че еднополовите

бракове му харесват. Изглежда, той не е чел нито конвенцията, нито задължителното приложение като част от нея, и май
не е чувал, че Конституционният съд отдавна тури “точката над
и” по този въпрос.
Тези дни обаче се появи още
едно лице, издигнато от партията на Цветан Цветанов, което
няма как да бъде отминато с елементарното “хи-хи”. Когато го
обявиха, казаха, че той нямал
нужда от представяне, понеже
“отдавна е завоювал в сърцето
на народа едно специално място на цивилизоващ учител за на-

7. ¬ÂÓÌËÍ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚‡ √ÂÓ„ËÂ‚‡
8. œÂÚ˙ ÓÎÂ‚ ÓÎÂ‚
9. √ÂÓ„Ë ÃËÎ‡ÌÓ‚ ÃËÎ‡ÌÓ‚
10. ≈ÎÏË‡ »‚‡ÌÓ‚‡ ÓÚÂ‚‡
11. ‡ÒÂÌ À˙˜ÂÁ‡Ó‚ –‡ÍÓ‚ÒÍË
12. “Ó‰Ó »ÎËÂ‚ ÃË¯Â‚
13. ŒÙÂÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚ œÂÚÍÓ‚
14. «‡ı‡Ë «‡ı‡ËÂ‚ ¡ËÒÂÓ‚
15. ƒ‡ÌÍÓ ’ËÒÚÓ‚ ƒËÏËÚÓ‚
16. Ã‡ËÓ “ÓÏÓ‚ “‡ÈÍÓ‚
17. ÕËÍÓÎ‡È ¿Ì‡ÚÓÎËÂ‚ Ã‡ËÌÓ‚
18. ¡ÓˇÌ ¡‡ÌËÏË ƒËÏËÚ‡ÌÓ‚
19. »‚‡Ì ƒËÏËÚÓ‚ œÂÈ˜Â‚
20. ’ËÒÚÓ ¬‡ÎÂËÂ‚ ¬‡ÒËÎÂ‚
21. —Ô‡Ò ¿ÌÚÓÌÓ‚ ¡Î‡„Ó‚
22. »ÎËˇÌ »ÎËÂ‚ œ‡‚ÎÓ‚
23. ¬ÂÌÂÎËÌ ƒÂˇÌÓ‚ ÕËÍÓÎ‡Â‚
24. ƒ‡ÌËÂÎ √ÂÓ„ËÂ‚ »Î˜Â‚
25. ¬ÂÎ¸Ó √ÂÓ„ËÂ‚ œÂÚÍÓ‚
26. ¬Î‡‰ËÒÎ‡‚ »‚‡ÌÓ‚ ¬ÂÎËÌÓ‚
27. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ »‚‡ÌÓ‚ œÓ‰‡ÌÓ‚
28. œ‡‚ÂÎ ‡ÒËÏËÓ‚ »‚‡ÌÓ‚
26. —Œ‘»ﬂ Œ¡À¿—“
1. »‚‡Ì »‚‡ÈÎÓ‚ ◊ÂÌ˜Â‚
2. ÃËı‡ËÎ ¬‡ÒËÎÂ‚ ÃËı‡ÈÎÓ‚
3. ¬Î‡‰ËÏË √ÂÓ„ËÂ‚ Ã‡ÍÓ‚
4. ƒ‡ÌËÂÎ‡ —Ú‡ÌËÏËÓ‚‡ ƒ‡¯Â‚‡
5. Ã‡ÚËÌ ƒËÏËÚÓ‚ œ‡Ì‰ÂÁÓ‚
6. ’ËÒÚÓ œÂÚÍÓ‚ ﬂÍËÏÓ‚
7. “Ó‰Ó —‡‚Ó‚ œ‡Ì˜Â‚
8. ÕËÍÓÎ‡È ¬‡ÎÂËÂ‚ …ÓÚÓ‚
9. ’ËÒÚËÌ‡ √ÂÓ„ËÂ‚‡ ’ËÒÚÓ‚‡
10. ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ œÂÔÓ‚‡ –Ë˜‡ÌÂÍ
11. –ÛÏÂÌ ¡ÓËÒÓ‚ “Ó‰ÓÓ‚
12. ¬‡Îˇ —ÚÂÙ‡ÌÓ‚‡ ¿ÒÓ‚‡
13. «ÓÌËˆ‡ “ËÙÓÌÓ‚‡ ¬‡ÒËÎÂ‚‡

шата история, учител за нашето
християнство”. Става дума за
скандалния Горан Благоев, който така се е загнездил в сърцата
на българите, че бе свален от
ефира на БНТ и се наложи да си
намери друга тв трибуна. “Цивилизационната” му роля по отношение на историята ни се
свежда до една дума: инсинуации за задоволяване на нагона
на антикомунистите и русофобите. Като “учител за християнството” пък постигна само това,
че Синодът на БПЦ изригна в
протест срещу него и забрани
на свещениците да участват в

14. –‡ÎËˆ‡ ÕËÍÓ‰ËÏÓ‚‡ ËËÎÓ‚‡
15. »‚‡ÌÂÎ‡ ƒÂÌ˜Â‚‡ —Ë‡ÍÓ‚‡
16. ËËÎ –‡‰Â‚ ÕÂ‰Â‚
27. —“¿–¿ «¿√Œ–¿
1. √ÂÓ„Ë ﬂÌ˜Â‚ √¸ÓÍÓ‚
2. ÃÓÏ˜ËÎ ƒÓÌÂ‚ ÕÂÌÓ‚
3. ÃËÌ˜Ó Ã˙Ì˜Â‚ ÃËÌ˜Â‚
4. ÕÂ‰ÂÎ˜Ó ˙ÒÚÂ‚ Ã‡ËÌÓ‚
5. ÃË„ÎÂÌ‡ »‚‡ÌÓ‚‡ ‘ËÎËÔÓ‚‡
6. √ÂÓ„Ë ƒËÌÂ‚ √ÓÒÔÓ‰ËÌÓ‚
7. ¬Î‡‰ËÏË À˛·ÓÏËÓ‚ √‡ÏÓ‚ÒÍË
8. —‡¯ÍÓ »‚‡ÌÓ‚ ÀÓÁ‡ÌÓ‚
9. »‚‡Ì ΔÂÎÂ‚ ÃËı‡ÈÎÓ‚
10. ƒËˇÌ‡ »‚‡ÌÓ‚‡ ﬂÌÂ‚‡
11. √ÂÓ„Ë “Ó‰ÓÓ‚ ÕËÍÓÎ‡Â‚
12. ÃËÎÍ‡ ÕËÍÓÎÓ‚‡ ˙Ô‡˜Â‚‡
13. ƒËÌÍÓ ÓÎÂ‚ √ÓÒÔÓ‰ËÌÓ‚
14. √ÂÓ„Ë ¿Ì„ÂÎÓ‚ ¬‡ÒËÎÂ‚
15. –‡‰Ë‡Ì‡ √ÂÓ„ËÂ‚‡ ÕÂ‰ÂÎ˜Â‚‡
16. —ÓÌˇ ¡ÓÂ‚‡ ÃËÚÂ‚ÒÍ‡
17. ÃËÎÂÌ‡ «Î‡ÚÂ‚‡ ƒ‡ÌÍÓ‚‡
18. ≈ÏËÎËˇ »ÎËˇÌÓ‚‡ √ÓÒÔÓ‰ËÌÓ‚‡
19. «‡ı‡Ë ¬ÂÎ˜Â‚ ƒ‡ÒÍ‡ÎÓ‚
20. ƒ‡„Ó ﬂÌÍÓ‚ ÓÂ‚
21. ΔÂ˜Í‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡ ƒˇÌÓ‚‡
22. œÂÚ˙ √ÂÓ„ËÂ‚ √ÓÌ˜Â‚

предаването заради хули по
православието и откровен икуменизъм, а мнозина историци
отказаха изобщо да стъпват в
студиото му.
Друго обаче е по-интересно, и то трябва да се знае. В
цял свят за плагиатство свалят
от поста им президенти, премиери, министри, у нас обаче
за плагиатство издигат на висок пост. Сетете се за Петър
Илиев... През миналата година
въпросният Благоев решил да
става доцент в БАН, в Института за балканистика с център
по тракология. И, както му е
редът, през октомври 2020 г. е
ощастливен с рецензия от
проф. Орлин Събев, която го
обявява за... груб плагиат. Естествено, доцент не е станал,
но пък в документите от конкурса и в рецензията, които
са публични, четем прекрасна
характеристика за един бъдещ
президент. Ето ви цитати:
“Подбрано цитиране само на
някои документи... липса на
изследователски подход и анализ... компилация от няколко
труда на други автори, като
на доста места е налице почти
буквално или перифразирано
заимстване на пасажи от тях...
Благоев перифразира чуждия
текст чрез използване на синоними и разместване на пасажи... От чуждите текстове са
заети и дълги цитати от първоизточници без съответното
позоваване. В текста на Благоев са налице и фактологични неточности заради прилаганото от него механично разместване на пасажи от чуждия
текст... Подобна практика
може да се определи като
“soft” плагиатство... Това е недостатък, който оказва влияние
върху незадоволителното му
засега изграждане като изследовател и учен.”
Ей такива “цивилизатори”
и “учители” са се запътили към
президентството. Предлагат ни
всички благини - от Тангра,
през Луковмарш, та до изкушенията на Дявола. Пазете си
нервите, ужас на какви предизборни красоти ни предстои да
се нагледаме!

29. ’¿— Œ¬Œ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¬Î‡‰ËÏË Ã‡ËÌÓ‚ Ã‡ËÌÓ‚
¬ËÍÚÓ √ÂÓ„ËÂ‚ √Ó‰ÊÓ‚
ÕËÍÓÎ‡ ¿Ì„ÂÎÓ‚ √ÂÓ„ËÂ‚
¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ ¡‡Ï·‡ÎÓ‚
√ÂÓ„Ë ¿ÔÓÒÚÓÎÓ‚ ¡ÂÍˇÓ‚
¬Î‡‰ËÏË √ËÌÂ‚ ¬˙ÎÍÓ‚
ÃËı‡ËÎ ƒËÏËÚÓ‚ ƒËÏËÚÓ‚
ƒËˇÌ‡ —Î‡‚˜Â‚‡ —ÔËÓ‚‡
ﬂÓÒÎ‡‚ »‚‡ÌÓ‚ »‚‡ÌÓ‚

30. ÿ”Ã≈Õ
1. »‚‡Ì ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ‚ »‚‡ÌÓ‚
2. »‚‡Ì ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ‚ √‡Ì˜Â‚
3. Ã‡ÚËÌ –‡È˜Â‚ –‡ÈÍÓ‚
4. “Ó‰Ó …Ó‰‡ÌÓ‚ “Ó‰ÓÓ‚
5. ≈‚„ÂÌËˇ ≈‚„ÂÌËÂ‚‡ ÀÂÓÔÓÎ‰Ó‚‡
6. ƒ‡ÌËÂÎ‡ »ÎËÂ‚‡ œÂÌ˜Â‚‡
7. œÎ‡ÏÂÌ ’ËÚÓ‚ œÂÚÍÓ‚
8. —ÚÂÙ‡Ì »‚‡ÌÓ‚ —ÚÂÙ‡ÌÓ‚
9. ¬ÂÎ˜Ó —Ú‡ıËÎÓ‚ ¬‡ÒËÎÂ‚
10. ƒÓÌ˜Ó ÕËÍÓÎÓ‚ ÷‡˜Â‚
11. ÕÂ‰ˇÎÍÓ ˙ÒÚÂ‚ ÕÂ‰ˇÎÍÓ‚
12. ¬‡Ìˇ √ÂÓ„ËÂ‚‡ ƒËÏËÚÓ‚‡

28. “⁄–√Œ¬»Ÿ≈

31. ﬂÃ¡ŒÀ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ÓÎ¸Ó …Ó‰‡ÌÓ‚ ÃËÎÂ‚
—‚ÂÚÓÒÎ‡‚ »‚‡ÌÓ‚ —ÚÂÙ‡ÌÓ‚
ÕËÍÓÎ‡È ÷ÓÌÂ‚ ◊ÂÍÂÁÓ‚
…Ó‰‡ÌÍ‡ —ÚÂÙ‡ÌÓ‚‡ √ÂÓ„ËÂ‚‡
œ‡‚ÎËÌÍ‡ »‚‡ÌÓ‚‡ “‡ÒÂ‚‡
ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ ≈‚„ÂÌËÂ‚‡ œÂÚÓ‚‡
√ÂÓ„Ë √Ë„ÓÓ‚ √Ó„Ó‚
√‡ÎËÌ ƒ‡˜Â‚ ˙ÌÂ‚

ËÒÚË‡Ì »‚‡ÌÓ‚ ¬Ë„ÂÌËÌ
œÂÌÍ‡ √ÂÓ„ËÂ‚‡ »ÎËÂ‚‡
¬Î‡‰ËÏË √ÂÓ„ËÂ‚ —ÚÓÂ‚
—ÚÓˇÌ »‚‡ÌÓ‚ Œ‚˜‡Ó‚
«‰‡‚ÍÓ —ÚÂÙ‡ÌÓ‚ «Î‡Ú‡Ó‚
…Ó‰‡Ì ÓÈ˜Â‚ …Ó‰‡ÌÓ‚
ÕÂ‰ˇÎÍ‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡ œÂÚÍÓ‚‡ - ¬Î‡ıÓ‚‡
ÃËÎÂÌ ƒËÏËÚÓ‚ ƒËÏÓ‚
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„Вера Су” - преди 40 години
Колко години Моисей беше водил хората през пустинята?
Инж. Йорданка
КАРАМФИЛОВА

1981 г., август - каква радост беше... Кипърският кораб “РЕЙНДЖ МАР”, заседнал през март на две мили
южно от нос “Галата” във
Варненския залив, цели пет
месеца по-късно най-после
след много усилия от страна
на нашите спасители тръгна в
последния си път. След преместване на огромни каменни
блокове...
Защо се предпочитат
българските скали?
За пари, разбира се. Вероятно - за много пари. Така
казват запознати. Така ми
обясниха и спасителите през
1981 г. Заради законодателство, застраховане, безсилие от
страна на виждащите какво се
случва...
Товарният кораб “РЕЙНДЖ
МАР” - 8200-тонен, се забил с
пълна скорост в нашите скали,
натоварен с тонове мазут и газьол. Тогава се смяташе, че това
е един от най-тежките случаи
на засядане на плавателен съд в
морската практика.
Как аз, единственият представител на пресата, по-точно
на в. “Поглед” - издание на
Съюза на българските журналисти, станах тогава свидетел
на изваждането?
Капитанът на кораба
“Лира” и екипажът, при случайна за мен среща, когато ме
поканиха почти като на разходка в открито море, и думичка не споменаха, по-точно не посмяха да кажат, какво се надяват да се случи.
Преди това колеги журналисти с камери дошли на изваждането, но корабът, яко
влязъл в скалите, не
помръднал. Бях там пет месеца по-късно. Наистина беше

радост. Сирени за поздрав на
близките наоколо кораби, на
екипажа, дори и на плажуващите. “РЕЙНДЖ МАР”
тръгна в последния си път за скрап. Най-после излезе
от скалите. Опасността от
разлив на гориво, от екологична катастрофа на българското Черноморие беше преодоляна.
Тогава заваляха пред мен
разказите на спасителите.
Колко липси, колко безхаберие, как са спасявали с риск
за живота си хора, катастрофи. Това ме накара да се
срещна и с представител на
“Морска администрация”.
Човекът ми разказа потресаващи факти - за елементарни липси на съоръжения,

за закони... Такива неща, че
когато малко преди да излезе писанието ми във вестник
“Поглед”, брой 35 от 30
август 1981 г., ме помоли да
не пускам всичко от това,
което ми е казал. После ми
благодари за написаното. А
то е: “Спасете спасителната
служба. Липсват влекачи с
мощност 7500 до 12 000
конски сили. Разполагаме
само с влекач 3000 конски
сили. За подводно техническите работи са нужни водолазно оборудване, специализирани водолазни кораби и
катери, съдоподемна плаваща техника с тонаж до 800
тона”. И т.н.
Затова написах “РЕЙHДЖ
МАР” в последен рейс” в

“Поглед”. Написах и в списание “Патриот”, издание на
Централния съвет на Организацията за съдействие на отбраната - “SOS до Лира”. Корабът, макар и без елементарни възможности, зависещи
само от държавата, и с екипаж, понякога жертващ живота си, вършеше чудеса в спасяването по българското Черноморие - с влекач, осигуряващ технически средства и
оперативна
връзка
на
изпълнителите с координационния център.
За влекача “Перун” вече се
знае, че е даден за скрап. Знае
се, че е приватизиран българският ни флот. Че нямаме достатъчно сили и средства.
Вероятно екипажите, които

понякога засядат в българските скали, може би не толкова
добронамерено (дано греша),
знаят някои от тези неща. Но
италианските баржи и португалските спасители на товари
ще дойдат на помощ тук. Сега.
И срещу колко?
Е, тогава може би е дошло
време да съберем сили и средства. И законодателство, което да респектира. От които
естествено ще можем и да
печелим. Като сегашните ни
помощници за кораба “Вера
Су”, които в случая, разбира
се, са добре дошли.
40 години след моето преживяване с “РЕЙНДЖ МАР”.
Колко години Моисей
беше водил хората през пустинята?!

Предстоят ни много тежки времена!
Илиан ТОДОРОВ

Поради независещи от страната ни световни процеси цените на енергията се изстреляха в
стратосферата. За период от седем месеца цената на природния газ на световните борси се
повиши с над 100% - респективно от 2700 щатски долара до
5800 щатски долара. Тепърва ще
усещаме резултатите и от европейското “ритуално самоубий-

ство”, наречено “Зелена сделка”,
по отношение цените на горивата и електроенергията. Приемам с насмешка, че Китай,
Индия, Русия или САЩ ще
спрат използването на въглища,
а сама Европа ще се пребори с
другата голяма измама - климатични промени, причинени от
човешката дейност. Впрочем,
българският бизнес вече плаща
най-скъпият ток в Европа. Това
няма как да не се отрази на
крайните цени у нас. Заради цените на газа във Великобритания и Европа вече спряха производството на торове, което
още повече ще се отрази върху
цените на хранителните продукти. А страната ни е вносител на
около 80% от храните, които
също поскъпват неконтролируемо с всеки изминал ден.
Не знам дали е случайност,
че политиката на световните

банкери е насочена към “изваждането” на спестяванията на народите - чрез отрицателно-наказателни лихви по депозитите на
спестителите, което води до
създаването на поредните балони - дали в недвижима собственост или в криптовалути. Няма
как цените на парното да не се

увеличават при тези световни
цени на природния газ. Няма как
да спрем увеличението на цените на всички стоки и услуги.
Няма как да спрем инфлацията!
Прибавете към това планините
пари, които се печатат безспирно. Добавете КОВИД-пандемията и масовите фалити на гръбна-

ка на всяка икономика - малкия
и средния бизнес, увеличаващата се безработица и галопиращата инфлация. Това е перфектната буря! И е само началото!
За мое съжаление служебното правителство нямаше
възможността да внесе в правилния момент спокойствие в
домакинствата по примера на
“фалиралата” Гърция, която
компенсира с 800 евро обезщетение всички работници с отменени трудови договори заради
спирането на предприятия. Да,
бизнесът е важен, но той няма
как да съществува без човешки
капитал - поне засега. Затова е
много важно точно в този момент да се загърбят всякакви
елементарни политически ежби
и да се търси обща платформа
за излизане от ситуацията. И ако
няма кой да чуе, ни предстоят
много тежки времена!
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Светлината
идва
от Изток

Галерия “Контраст” представя изложбата на Дарина Янева “Ex Oriente Lux - Светлината идва от Изток”
до 22 октомври в арт салона на ул. “Цар Самуил” 49.

НАКРАТКО

Пенко Господинов
с награда в Лондон
Наградата за най-добър актьор от Международния филмов
фестивал “Gold Movie Awards” в
Лондон беше присъдена на един от
преподавателите по актьорство
за драматичен театър в НАТФИЗ
- доц. д-р Пенко Господинов. Той
заслужи отличието с ролята си
във филма на Костадин Бонев “Далеч от брега”. От създаването си
през 2019 г. филмът беше представен на няколко международни фестивала, от които се завърна с
награди, припомнят от НАТФИЗ.

Изложбата на Дарина Янева
в галерия „Контраст”
е като скок в духовното
Проф. Аксиния ДЖУРОВА

“Ex Oriente Lux - Светлината идва от Изток.” Това е
заглавието на изложбата. Християнският му прочит ни
насочва към Евангелието на Матея (глава 2, стих 1), към
повествованието за раждането на Иисус, предшествано от
изгряващата на Изток звезда и дошлите да се поклонят на
Младенеца влъхви. През столетията този израз Ex Oriente
Lux, независимо в какъв контекст се е използвал, се отъждествява с цивилизацията, идваща от Изтока, като изгряващото слънце. С една дума - като духовна светлина, резултат
от взаимно допълващите се култури на Изтока.
Не се учудвам от избора на заглавието от Дарина Янева. Следя развитието й от години и нейния път като художник, търсещ и улавящ все по-изплъзващата се хармония в
равновесието, което е съществувало, когато човекът е живял
в разбирателство с природата. Познавам излъчващите духовно спокойствие и тишина пастели, обгърнати в характерната за нея приглушена светлина, и въпреки това бях
любопитна какво ще се случи след пребиваването й в Китай (2019 г.) - тази източна страна, докосването до която
е като жигосване, обсебва те завинаги. Навлиза в духовния
ти свят в двете крайности, да го разтърси неспасяемо или
да го завърши като изконно състояние, търсено от началото на Пътя и намерило своя сюблимен израз.
Това ли се е случило с Дарина Янева?
На фона на ежедневното внушаване на страх и унищожаване на сложния човек за сметка на семплия, на природната му същност за сметка на виртуалната, в болното време, в което живеем, тази изложба е като скок в духовното.
Не случайно част от названията на изящните акварели,
пастели и тушови рисунки върху оризова хартия, изработени в последните години от Дарина Янева (2019-2021), са
взели от “мъдростта на Дзен”

Изложба и филмова
прожекция в НБКМ

Тръгни, пътят ще се открие.
Безпределното е в пределното всеки миг.
Почукай на небето и чуй звука.
Когато стигнеш на върха на планината,
продължи да се изкачваш.
Единственият Дзен, който намираш
на върха на планината, е онзи,
който си донесъл там сам.
Накъдето и да потеглиш, тръгни
с цялото си сърце. (Конфуций)
Съвършенството е посока, а не място.
Визуализирайки чрез картините си мъдростта на Изтока, Дарина внася своя принос в експлоатираната идея за
Изтока като носител на светлината, на надеждата, за Пътя
към съвършенството, този, който няма крайна цел за достигане. Той е само посока към възвисяването, безкрайното
усъвършенстване на самия себе си.

Изложбата “Български книги
отдалече”, в продължение на инициативата на вицепрезидента “Народността не пада там, дето знанието живей”, ще бъде открита на
13 октомври в 11 ч. в централното
фоайе на Народната библиотека
“Св. св. Кирил и Методий”. Ще
бъде прожектиран филмът “Сърце
на птица” за аржентинския поет
с български корени Марио Нестороф, дело на родолюбиви сънародници от Буенос Айрес. На събитието ще присъства вицепрезидентът
Илияна Йотова, научи ДУМА от
Илияна Димитрова, връзки с обществеността на НБКМ.

Руската екшън драма „На
ръба” показват в РКИЦ

„Жените наистина плачат” закрива
37-ия Варшавски кинофестивал

Българският филм (копродукция на
България-Франция) “Жените наистина
плачат”, който направи световната си
премиера в официалната селекция на
кинофестивала в Кан, бе избран да
закрие 37-ия Варшавски международен

кинофестивал. Това ще се случи на
17 октомври oт 20 ч. Фестивалът в столицата на Полша е “А” категория, което го прави особено важен за Източна Европа, както и за азиатския пазар.
Всички филми на режисьорското
дуо Мина Милева и Весела Казакова
са били в официална селекция във Варшава досега. Първият им филм - “Чичо
Тони, Тримата глупаци и ДС”, бе показан в документалното състезание, а

в страната ни предизвика бурни полемики. Игралният им дебют - “Котка в
стената”, получи наградата на международната критика ФИПРЕССИ през
2019-а, която го изпрати на европейските филмови награди.
Двете авторки споделят, че за тях
това е огромна чест, тъй като досега
не са имали откриващ или закриващ
филм на този, така важен за нашия
регион, фестивал.

„Страх” на Ивайло Христов е
българското предложение за „Оскар”
Комисията по избор на българско предложение за наградата “Оскар” за международен филм към
Националния филмов център, председателствана от проф. Божидар
Манов, избра българския претендент - “Страх” на режисьора Ивайло Христов, научи ДУМА от сайта
на НФЦ.
На 38-ия фестивал на българския игрален филм “Златна роза” Варна 2020, филмът спечели голямата награда “Златна роза”, приза

за най-добра актриса на Светлана
Янчева, отличието на Съюза на
българските филмови дейци и наградата на акредитираните журналисти; получи и Гран при за найдобър филм на фестивала “Черни
нощи” в Талин; има многобройни
фестивални участия и награди.
Сценарист и режисьор на
“Страх” е Ивайло Христов, оператор - Емил Христов, музика - Кирил Дончев, с участието на Светлана Янчева, Майкъл Флеминг, Иван

СНИМКА НФЦ

Савов, Стоян Бочев. Продукция
“Про филм - Асен Владимиров”, копродукция Трансформърс, Сонус,
Кинолайт, Рево филмс, с подкрепата на НФЦ и финансиран от него.

СНИМКА KINO.MAIL.RU

Руската екшън драма “На ръба”
(2020) ще бъде показана (на руски
език с английски субтитри) на
13 октомври от 19 ч. в Руския
културно-информационен център в
София, ул. “Шипка” 34. Ще се състои
и среща с продуцента Михаил Дегтяр. Режисьор е Едуард Бордуков, в
ролите са Светлана Ходченкова,
Стася Милославска, Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш, Кирил Дегтяр, Евгений Сити, София Ернст,
Хилда Кармен, Мария Кисельова и
Павел Колобков. Най-добрата сабльорка в света Александра Покровска е знаменита, богата и щастлива. За да влезе в историята, й
остава да направи последната крачка - да вземе олимпийското злато.
Но на пътя й застава 19-годишната
Кира Егорова, девойка от провинцията, за една нощ покорила Москва.
Кира печели всички състезания и не
слиза от кориците на лъскавите
списания. Нейната цел е да заеме
мястото на Покровска. Започва
ожесточено съревнование не само на
турнирите, но и в живота.
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Днес 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 отслабват и спират. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 11o и 16o, малко по-високи по Черноморието,
а минималните- между 8o и 14o.
Над Черноморието ще е облачно с валежи от дъжд, на места
количествата ще са значителни. В планините ще продължи да
е облачно и мъгливо. Ще вали дъжд и ще духа умерен до силен
север-северозападен вятър. Максималната температура на
височина 1200 метра ще е около 8o, на 2000 метра - около 2o.
НИМХ/БТА
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 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ
14.30 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â 10ÒÂËÂÌ Ú‚ ÙËÎÏ /ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ, 2014„./, 3 ÒÂÁÓÌ, 1 ÂÔËÁÓ‰, ÂÊËÒ¸Ó Ã‡ÈÍ˙Î À˙Ì‰˙Ì
ÃÎ‡‰¯Ë
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 ÃÛÁËÍ‡ ·ÂÁÍ‡È
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /6
ÒÂÁÓÌ, 3 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÒÂÁÓÌ, 3 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.20 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.40 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.35 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.25 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ, 1 ÂÔ.

00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.15 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
02.10 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
03.05 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
04.05 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.05 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 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
09.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·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 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî
21.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (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.6
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.26
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15 ÂÔ.47
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.18
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.62
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.11
00.00 ì◊˙Íî - ÒÂË‡Î, Ò.2 ÂÔ.7
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.12
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 —‡‚ÂÎËÈ ‡Ï‡Ó‚.
ƒÊÂÌÚ˙ÎÏÂÌ Ì‡ ÛÒÔÂı‡
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

Ще изпитвате финансови
затруднения. Необходими
са по-активни действия,
за да ги преодолеете.

Изразете по подходящ
начин благодарността си
към хората, които ви
помагат.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Работете отговорно до
приключването на набелязаните задачи. Възможни
са кадрови размествания.

Технически спънки могат
да провалят намеренията
ви днес. Не се отчайвайте, идват по-добри дни.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Сами ще намерите решение на проблем, занимаващ
ви от дълго време. Задават се финансови облаги.

Направете усилия да се
владеете в критични ситуации. Успехи в личен
план ще ви зарадват.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Резултатите от вашата
работа ще се обсъжда
публично. Не избързвайте
с решенията си. Ще има
какво да ви зарадва.

Повече време ще отделяте за проблемите на другите.
Претенциите на
близките ви ще придобият ново значение за вас.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Не сте влагали досега
енергията си напразно.
Очаква ви повишаване на
отговорностите, но вие
сте подготвени.

С конструктивните си
решения ще влияете на
събитията. Те ще променят живота на много
хора.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Пристъпете към постигането на голямата си цел.
Тя е свързана с израстване в кариерата.

Ще имате пролеми в службата. Непредвидена среща
с началниците ще ви развали настроението.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Планетата Земя тежи приблизително
6,6 трилиона килограма.

¬˜Â‡ ‚ ·‡ÌÍ‡Ú‡ Â‰ËÌ ‚ËÍ‡: ì“Ó‚‡
Â Ó·Ë!î ¬ÒË˜ÍË ÒÂ ÒÚÂÒÌ‡ıÏÂ, ‡
Í‡ÒËÂÍ‡Ú‡ Í‡Á‚‡: ì√ÓÒÔÓ‰ËÌÂ, ˘Â
ÒË ÔÎ‡ÚËÚÂ ÎË ‚ÒÂ Ô‡Í ‚ÌÓÒÍ‡Ú‡
ÔÓ ÍÂ‰ËÚ‡?î

Най-продаваната и най-крадената
книга в света е Библията.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¬¿—»À ¡»Õ≈¬, ‡ÍÚ¸Ó
œÓÙ. ¬≈À»◊ Œ Ã»Õ≈ Œ¬,
ÒÍÛÎÔÚÓ
Ã¿–“»Õ ¿Ã¡”–Œ¬,
ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ, „ÓÎÏ‡ÈÒÚÓÂÍÓ‰¸Ó
Ã»’¿»À ¬⁄À◊≈¬,
ÚÂÌ¸Ó ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎ
—“¿Õ»—À¿¬ Õ¿…ƒ≈ÕŒ¬
(—œ≈Õ—), ‡Ô ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ
ﬂ¬Œ– ÷¿Õ≈¬, ÔËÒ‡ÚÂÎ

Пещерните хора
са ползвали тютюн
Откритие в САЩ показва, че порокът
е бил достъпен още преди 12 000 години

СНИМКА UNSPLASH.COM

Употребата на тютюн се оказа
с 9000 годинна по-ранна от
известното досега
Американски археолози “състариха”
употребата на тютюн от хората, съобщи
Ройтерс. Открития направени в лагер на
праисторически хора в пустинята на Го-

лямото солено езеро в щата Юта показват, че още преди 12 300 години ловци
номади са употребявали тютюн като или
са пушили листата, или са дъвчели семената на тютюна.
Археолози са намерили в огнището
четири овъглени семена от див тютюн,
каменни върхове на копия и 2000 кости,
основно патешки. Досега най-ранната документирана следа за употребата на тютюн бе пепел, открита в лула на 3300
години в Алабама, припомня “Дарик нюз”.
В огнището са били намерени още
парчета от овъглена върбова дървесина.
Именно анализът на дървото помогнал
да се определи възрастта на находката.
Според авторите на изследването от всички упойващи растения, които хората са
използвали, именно тютюна е оказвал
най-голямо социално и икономическо

въздействие. Тютюнът често е имал свещени, церемониални или медицински роли
за обществата на маите и другите коренни американски народи, а е и спомогнал
за развитието на американската колониална икономика.
Изследователите смятат, че по-нататъшните проучвания ще позволят да се установи как е протичал процесът по използването и култивирането на тютюна.
Употребата на тютюна сред коренното
население на Новия свят се разпространява бързо по света, след като европейците
пристигат в Америка преди повече от пет
века. Днес употребата на тютюн предизвиква глобална здравна криза, с 1,3 милиарда потребители по света и над 8 милиона
смъртни случая на планетата годишно,
предизвикани от употребата му, сочат данни на Световната здравна организация.

Дичо пусна
новата си
песен
„Летиш”

СНИМКА ОРФЕЙ МЮЗИК

Люински разказва
за Клинтън в сериал
Дългоочакваният сериал
“Импийчмънт: Американска
криминална история”, продуциран от Моника Люински, ще
завладее ефира от 18 октомври,
в 23 ч. Премиерата на сагата
ще е по “Фокс”, като драмата
ще се излъчва всеки понеделник по едно и също време.
“Импийчмънт: Американска криминална история” разглежда националната криза,
довела до първия импийчмънт
на американски президент от
повече от век, през очите на
жените, които се намират в
центъра на събитията: Моника Люински, Линда Трип и

Пола Джоунс. И трите се озовават под светлините на прожекторите във време, белязано от разрушителна партийна
ненавист, изменящи се политики за сексуалността и променяща се медийна среда.
В ролите зрителите ще видят превъплъщенията на Бийни Фелдстийн като Моника
Люински, Клайв Оуен като
Уилям Джеферсън Клинтън,
Сара Полсън като Линда
Трип, Иди Фалко като Хилъри Клинтън, Анали Ашфорд
като Пола Джоунс и Марго
Мартиндейл като Лусиан
Голдбърг.

Кадър от клипа

СНИМКА FOX

В главната роля е Бийни Фелдстийн

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

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

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

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

“Сякаш вятъра рисува в твоите очи/една надежда ще преплува малките сълзи” – пее
Дичо в новата си емоционална,
писана от Кристиян Гьошев
песен, озаглавена “Летиш”.
Макар че навън вече е студено и мрачно, певецът ни
напомня за лятото във видеото към песента, излегнал се на
хамак с китара в ръка, разхождайки се по плажа край морето, заобиколен от семейството си – съпругата му и двете
прекрасни дъщерички, разказват от Орфей Мюзик.
Песента може да чуете във
всички дигитални платформи
ТУК, разпространявана дигитално от Warner Music чрез
Орфей Мюзик.

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

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

¿‰ÂÒ Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡:
—ÓÙËˇ - 1000,
ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20¿
‘‡ÍÒ: 975 26 04,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ
ÌÓÏÂ‡ÚÓ 97 05
+ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ÌÓÏÂ
œÂ˜‡Ú
—ÓÙËˇ, ÊÍ. "ƒÛÊ·‡" 1,
ÛÎ. "»ÎËˇ ¡Â¯ÍÓ‚" 3¿

Новият Супермен
е бисексуален
“Ди Си Комикс” обяви в понеделник, че новият Супермен, който е син
на Кларк Кент и Лоис Лейн, ще има
романтична връзка с мъж и е “бисексуален”. Промяната на половата ориентация на един от най-известните комиксови и филмови герои в света е безпрецедентно под натиска на либералните среди в САЩ за повече “разнообразие” в
света на развлекателните продукции,
които да отразяват ролята на ЛГБТ
общността в американското общество.
Сюжетната линия ще се появи в
петия брой на комикса “Синът на КалЕл”, който трябва да се появи по рафтовете на 9 ноември. В поредицата
Джон Кент се бори с актуални проблеми като социалната справедливост
и бежанците.

ГЛЕДАЙТЕ
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Михайлов
остана
в БФС

СНИМКА СПОРТАЛ

Борислав Миихайлов демонстрира несигурност,
че ще спечели пети мандат за шеф на БФС

Бившият вратар запази поста с 11 гласа
повече от опонента Бербатов

СНИМКА БГНЕС

Димитър Бербатов с Мартин Петров и Стилиян Петров пристигна
в добро настроение в НДК, но загуби изборите за президент на БФС
Борислав Михайлов остана начело на БФС след извънредния конгрес в зала 1 на
НДК. След гласуването стана ясно, че бившият вратар и
капитан на националите е
получил 241 гласа - с 1 повече от половината участвали в
изборите 480 делегати, и балотаж не се състоя.
Зад инициатора на извънредния форум Димитър Бер-

батов застанаха 230 делегати, само 8 дадоха доверието
си за Христо Порточанов.
Една бюлетина бе призната
за невалидна, но тя нямаше
да наклони везните в полза
на Бербатов. Михайлов
измъкна пети мандат, въпреки че на предишния конгрес
обеща, че за последно ще
бъде начело на футбола ни.
Другите трима кандидати

- Христо Христов, Георги
Захариев и “вечният” Ивайло Дражев, си направиха самоотводи и призоваха
поддръжниците си да гласуват за абсолютния голмайстор на националния отбор.
От екипа на Бербатов
обявиха, че ще обжалват резултатите.
До гласуването бяха допуснати 480 делегати - 153

от зона “София”, 128 от зона
“Пловдив”, 106 от зона “Варна” и 93 от зона “Велико
Търново”. В навечерието на
конгреса бе обявено, че в
него ще участват представители на 503 клуба, но в началото на форума за действителни бяха признати 483 делегати.
След скандал бяха допуснати наблюдатели на преброяването от страна на всички
останали кандидати - Бербатов, Дражев и Порточанов,
но им бе разпоредено да стоят на сцената на 2 метра от
комисията и да гледат как се
броят бюлетините.
Гласуваше се в 8 пункта
с участието на по 60 делегата във всеки. Преди това
опозицията загуби всички
гласувания за комисиите на
конгреса.
В комисията по избора
представителят на Бербатов
и досегашен член на Изпълкома Петър Величков загуби
вота със 196:206, което отново даде индикация, че победата на Михайлов е гарантирана. Конгресът започна с
друг скандал. Обявената прозрачност се изрази в това, че
представителите на медиите
бяха натикани в пресцентъра
с монитори, но без звук. В
началото Бербатов излъчваше от залата, но батерията на
телефона му издъхна и така
предаването замря.
Малко известният футболен агент Георги Захариев
разкри друга предконгресна
машинация - брат му бил
уволнен като треньор в Славия, след като той бил издигнат като кандидат.

ПО БНТ 3
ФУТБОЛ
21.30 Световни квалификации
(обзор)
ПО БНТ 3
БАСКЕТБОЛ
18.50 Рилски спортист Апоел Ейлат
ПО МАКС СПОРТ 2
19.00 Олимпиакос - Младост
Бръчко
22.00 Барселона - Олимпиакос
ПО НОВА СПОРТ
ХОКЕЙ НА ЛЕД
19.30 Локомотив - Северстал
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
21.00 “Мастърс”
в Индиън Уелс
РЕЗУЛТАТИ

СВЕТОВНИ
КВАЛИФИКАЦИИ
ЗА КАТАР 2022
ЗОНА ЕВРОПА
ГРУПА С
снощи: БЪЛГАРИЯ - Северна Ирландия; Литва - Швейцария.
ГРУПА Е
Беларус - Чехия 0:2 0:1 Шик (22)
0:2 Хложек (65); Естония - Уелс 0:1
Муур (12). 1. Белгия 16 т. 2. Чехия 11
3. Уелс 11. 4. Естония 4 5. Беларус 3.
IХ кръг (13.11): Уелс - Беларус; Белгия
- Естония.
ГРУПА G
Латвия - Турция 1:2 1:0 Демирал
(70-авт) 1:1 Дурсун (75) 1:2 Йълмъз
(90+9-д); Нидерландия - Гибралтар 6:0
1:0 Ван Дайк (9) 3:0 Депай (21 и 45+4д) 4:0 Дъмфрис (48) 5:0 Данжума (75)
6:0 Мален (86); Норвегия - Черна гора
2:0 Елюноуси (29 и 90+6), ЧК: Весович
(Чг-90+3). 1. Нидерландия 19 т. 2. Норвегия 17 3. Турция 15 4. Черна гора 11
5. Латвия 5 6. Гибралтар 0. IХ кръг
(13.11): Турция - Гибралтар; Черна гора
- Нидерландия; Норвегия - Латвия.
ГРУПА Н
Кипър - Малта 2:2 1:0 Папулис (6)
1:1 Мускат (53) 2:1 Сотириу (80) 2:2
Дегабриеле (90+8); Хърватия - Словакия 2:2 0:1 Шранц (20) 1:1 Крамарич
(23) 1:2 Хараслин (45+1) 2:2 Модрич
(71); Словения - Русия 1:2 0:1 Дивеев
(28) 0:2 Джикия (32) 1:2 Иличич (40). 1.
Русия 19 2. Хърватия 17 3. Словакия
10 4. Словения 10 5. Малта 5 6. Кипър
5. IХ кръг (11.11): Малта - Хърватия;
Словакия - Словения; Русия - Кипър.
ГРУПА J

Григор Димитров би първата ракета на САЩ
Григор Димитров (№28) продължи възходящото си представяне на “Мастърс”-а в Индиън
Уелс с успех с 6:3, 6:4 над 211-сантиметровия
Райли Опелка (САЩ, №20). Гришо за първи път
в кариерата си постигна две поредни победи и
се класира за 1/8-финалите в прословутия комплекс, известен като “Рая на тениса”. Той изравни (1:1) резултата от срещите си с първата
ракета на САЩ. Следващият му съперник е
водачът в схемата Даниил Медведев (Рус, №2),
отстранил за 1,30 ч. Филип Краинович (Сърб,
№34) с 6:2, 7:6 (1). Така Гришо изпълни програмата “минимум” само за 74 минути.
Срещу Опелка той направи 18 уинъра и само
4 непредизвикани грешки, 2 двойни грешки и 4
аса. Американският гигант отбеляза 5 аса.
С рекордното си класиране в Индиън Уелс
Гришо почти сигурно ще се изкачи с още една
позиция в световната ранглиста до 27-ата.

18-годишният Джамал Масиала
вкарва за крайното 4:0 за Германия
срещу Северна Македония в Скопие.
Бундестимът стана първият отбор
в Европа, класирал се за Мондиала
в Катар два кръга предсрочно
Северна Македония - Германия 0:4
0:1 Хавертц (50) 0:3 Вернер (70 и 73)
0:4 Мусиала (83); Исландия - Лихтенщайн 4:0 1:0 Тордарсон (19) 3:0 Гудмунсон (35 и 79-д) 4:0 Гудйонсен (89),
ЧК: Марксер (Л-63); Румъния - Армения 1:0 Мирица (26). 1. ГЕРМАНИЯ
21 2. Румъния 13 3. Северна Македония 12 4. Армения 12 5. Исландия 8 6.
Лихтенщайн 1. IХ кръг (11.11): Армения - Северна Македония; Румъния - Исландия; Германия - Лихтенщайн.
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