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зборите наближават с пълна
сила. Президентският вот е важен,
но същественото е какво ще се
случи на предстоящия трети за годината парламентарен вот. Битовите сметки растат, цените на
всичко летят, болници и медици
изнемогват, икономиката е в хаос,
културата е изоставена... Следващото Народно събрание ще трябва да взема тежки, но важни решения. Затова партиите трябва да са
наясно с отговорността, която носят, и да се подготвят с работещи
решения.
Държавата е болна, обществото - също. Не само заради
КОВИД-19. Констатацията я споделяме всички, без значение от политическите си пристрастия. Лечение наистина трябва. Преди да
лекуват държавата обаче, партиите трябва да излекуват себе си.
Трябва да спрат междуличностните ежби, меренето на его и кой е
по-харесван. Трябва да се концентрират в идното утре, но да не
забравят и трудното днес. Да
спрат с взирането във вчера! Да
спрат празните приказки с нулеви
действия!
БСП предлага разумни решения за първите 100 дни. Да го направят и останалите. После да
седнат, да помислят кое ще помогне не на партийния имидж, а на
целия народ. И да намерят пресечните точки. Защото всички се
нуждаем от оздравена държава и
адекватни управници.

EUR:
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Всички места с обществен характер на закрито ще могат да се
посещават само след ваксинация, преболедуване или скорошен тест
от четвъртък, гласи новата заповед на МЗ.
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Дългосрочната цел - здрав и образован народ, който има работа и
живее достойно с високи доходи в чиста и просперираща България

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

CHF:
1.82515
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Сертификат за дейности на закрито

БСП тръгва към
изборите с програма
за първите 100 дни
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Програма с приоритетни мерки за излизане от
кризата за първите 100 дни
от формиране на парламент
и правителство представи
“БСП за България”. Левицата откри кампанията си
на празника на български-

те лекари, а Кристиан Вигенин видя в това знак, че
някой трябва да се заеме с
лечението на държавата.
Като най-голяма задача
Корнелия Нинова посочи,
че БСП трябва да даде стабилност на България, си-

гурност на семействата и
предвидимост на бизнеса.
Дългосрочната цел е здрав
и образован народ, който
има работа и живее достойно с високи доходи в чиста
и просперираща страна,
увери тя. Интересуват ни

резултатите и политиките,
с които да бъде преодоляна кризата, а не начинът
за сформиране на правителство и конкретните
постове, подчерта Драгомир Стойнев.
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Зеленият сертификат
задължителен за всички
дейности на закрито
Затварят училища при 750 болни на 100 000 души в община
Зелен сертификат се въвежда за достъп до всички дейности на закрито. Това е записано
в новата заповед на Министерството на здравеопазването,
която влиза в сила от четвъртък.
Сертификатът ще важи за всички над 12 години за обекти като
заведения за хранене и развлечения, хотели, кина, театри,
циркови представления, концерти, галерии, магазини над
300 кв. м., фитнеси, спортни
зали, плувни басейни. Това означава, че на входовете на тези
обекти ще има пропускателен
режим със сертификат, който
да удостоверява ваксинация от
последната година, преболедуване от последните шест месе-

ца или скорошен тест. Въвежда
се изискване за зелен сертификат за работещите в здравните
заведения и старческите домове в страната, както и за присъствено обучение в университетите, но не и в училищата. В
училищата присъственото обучение ще се преустановява в
общините със заболеваемост от
750 на 100 000 души. При 14дневна заболеваемост между
500 и 700 на 100 000 души ще
се редуват 50% присъствено и
50% онлайн занимания. Сертификатът няма да се изисква за
обществения транспорт и администрацията. Всички други
мерки като отстояние или намален капацитет отпадат.

Стремим се към намаляване броя на заразените на двуседмична база, обяви здравният министър Кацаров и посочи, че тези мерки ще важат
най-малко 2 седмици. Ако
няма резултат, ще се стигне
до пълен национален локдаун.
Той обеща засилен контрол.
Затягането на мерките бе обявено, след като във вторник
бяха регистрирани нови близо 5000 заразени с коронавирус и над 200 починали.
По-рано през деня бе срещата на директора на здравната инспекция в София д-р Данчо Пенчев след среща с 60-те
директори на столични болници. Те са обсъдили предстоя-

що ново преструктуриране на
леглата за болни от коронавирус, включително и интензивните. Най-големият натиск в
момента е към “Пирогов”,
ВМА, “Света Анна”, където
почти 100% са заетите легла.
Спиране на плановия прием
няма да има.
До МЗ ще бъде изпратено
предложение и в педиатрии,
ортопедии, онкология, психиатрични, АГ-болници да има
КОВИД-отделения. Е-платформата, която се обновява на всеки три часа за свободните легла
в болниците, вече ще отбелязва
всеки прием на пациент. Ще се
предложи лекари от малките
болници, където няма натиск,

да бъдат пренасочени към големите болници, където има недостиг на персонал.
Продължават сигналите за
болници в цялата страна с изчерпващ се капацитет на леглата. В монтанската болница заразените са толкова много, че
ги слагат по двама на легло.
Болни с КОВИД-19 имало и на
леглото в приемната стая.
Управителят на НЗОК
проф. Петко Салчев заяви, че
увеличението на плащанията за
пациенти с КОВИД-19 за деветмесечието през тази година
спрямо миналата е средно
179% по-високо. Ръстът на разходите е най-вече за кислород,
вода и ток.

Столичен квартал
скочи срещу хаос
в уличното движение
Жителите на столичния квартал “Света Троица” масово протестират срещу новата организация на движение в района. Въведените еднопосочни улици силно затрудняват трафика и затова
хората правят подписки и планират протести. Те са започнали
петиция, в която дават конкретни примери за настъпилия хаос
в квартала. Като най-проблемна определят промяната по ул.
“Пловдив”, която е достатъчно широка, за да не бъде преобразувана в еднопосочна. Столичани не приемат и новата организация в карето межу ул. “Габрово”, ул. “Крум Стоянов”, ул.
“Йосиф Щросмайер” и бул. “Сливница”.
“Пълно безумие е тази организация. Насила ни карат да ставаме нарушители”, коментират жителите на района. Те определят
новите мерки като пълна лудост и дават примери как трябва да
обиколят най-натоварените улици, за да стигнат до близък магазин
или детска градина. “Вместо да ни улеснява, тази безумщина ни
затруднява. Каква е логиката на въведеното еднопосочно движение”, питат хората. Те обаче са не са на едно мнение относно
планираното въвеждане на зелена зона.
Според районната администрация новата организация на
движение е направена вследствие на искания за повече места за
паркиране от жителите на квартала.

СНИМКА ПРЕССЕКРЕТАРИАТ НА ПРЕЗИДЕНТА

По случай Деня на българския лекар държавният глава Румен Радев награди медици от
сферата на педиатрията и неонатологията с Почетния знак на президента. Отличията
са за заслугите им към детското здравеопазване и приноса им за реализиране
на дарителската инициатива под патронажа на президента “Българската Коледа”

Мирослава Тодорова
осъди България в Страсбург

Президентът призова
за масова ваксинация
Президентът Румен
Радев отправи призив
към всички български
граждани да се ваксинират срещу КОВИД-19.
Държавният глава бе категоричен, че въпреки
мерките на държавата
хората трябва да се ваксинират предвид усложнената обстановка. “Всеки е свободен сам да
решава за здравето си, но
ваксините са единствената защита, с която разполагаме към момента.
Това потвърждават всич-

ки статистики на постъпили в болница и починали и на напредналите
с ваксинацията държави,
които вече се отварят за
пълноценен общественоикономически живот, докато ние се затваряме.
Животът е дар и не бива
да го залагаме безразсъдно. Няма да насилваме никого да се ваксинира, но пунктове има
навсякъде. Така че мислете за себе си и близките си”, призова Радев.
По повод европейска-

та енергийна криза, засегнала и България, той
изтъкна голямото предимство за българските
граждани, че токът за
бита у нас не е на свободния пазар и това ги
защитава от повишение
на цените до Нова година. Трябва да направим
така, че от Нова година,
когато регулаторът ще
променя цените, да защитим
максимално
българските граждани и
върху това се работи,
увери президентът.

Съдия Мирослава Тодорова, която
беше уволнена заради критики към
властта на Бойко Борисов, осъди България в Страсбург. Европейският съд по
правата на човека прие, че е погазена
свободата й на изразяване и че срещу
нея легални средства са използвани за
паралегални цели. На нея не е присъдено обезщетение, защото тя не претендира за такова.
Тодорова е един от съдиите, които
винаги гласно за изразявали позиция
срещу статуквото и пороците в съдебната система. Тя беше председател на
Съюза на съдиите в България и от тази
позиция не преставаше да критикува
злоупотребите в системата. Тодорова

стана първият магистрат, срещу когото беше образувана проверка, а след
това и дисциплинарно производство
след сигнал на бившия главен прокурор Сотир Цацаров.
Тодорова заведе дело в Страсбург
през 2013 г. заради двете дисциплинарни наказания, приключили с намаляване на заплатата й и дисциплинарното й
уволнение уж заради забавени дела.
Основната цел на дисциплинарните
производства срещу Тодорова обаче
беше не, за да се гарантира приключването на делата в срок, а за да бъде
санкционирана и сплашена заради критиките й към Висшия съдебен съвет и
изпълнителната власт.
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На дневен ред
са здравните
и образователни
грижи
Проф. Георги Михайлов подробно се
спря на предложенията на БСП, свързани със здравеопазването. С редица законодателни промени БСП ще премахне
вредния търговски статут на държавните, университетските и общински лечебни заведения. Предвижда се въвеждане
не електронни персонално медицинско
досие и здравна карта. Социалистите предвиждат уеднаквяване и повишаване на
възнагражденията на лекарите и медицинските специалисти, за да се спре изтичането им зад граница. Това ще става на
базата на специални наредби за остойностяване на извършените дейности и услуги, както и на резултатите, квалификацията и опита. Специално внимание ще
бъде обърнато на трудно достъпните
райони, за чиито болници ще има
допълнително подпомагане.
Ирена Анастасова открои приоритетните политики в образованието. Тя посочи, че макар да няма как всичко да се
оправи за 100 дни, може да бъде дадено
началото. Акцент отново има върху програмите по български и история. Тя подчерта, че все още са необходими много
допълнителни средства за материалната
база - има стотици училища, които са с
въшни тоалетни, нямат салони и др. Конкретни идеи има и за висшето образование и студентските общежития. Голяма
част от тези въпроси могат да бъдат решени през бюджета за догодина.
Христо Проданов очерта редица икономически мерки за подобряване на бизнес средата, подготовката и осигуряването на кадри, както и подпомагането и
оздравяването на бизнеса. Акцентите от
предложенията на БСП за правосъдната
реформа и МВР бяха представени от
Иван Иванов, който отново подкрепи
закриването на спецсъда и спецпрокуратурата, освен това е за промяна в правилата по избиране на членове за ВСС.
Предвиден е и нов закон за корупцията.
Георги Свиленски очерта външнополитическите идеи на левицата, като особено внимание бе отделено на отношенията ни със Северна Македония. Той изреди и плановете на БСП за инвестиции и
подпомагане на спорта.
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БСП представи
идеите си за лечение
на болната държава
Нашата дългосрочна цел е здрав и образован народ, който
ИМА РАБОТА И ЖИВЕЕ ДОСТОЙНО С ВИСОКИ ДОХОДИ В ЧИСТА

и просперираща България, категорична бе Корнелия Нинова

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Официалното откриване
на кампанията за парламентарните избори на “БСП за
България” бе направено от
столична галерия, в която при
строго спазване на противоепидемичните мерки се
събраха водачите на листи от
левицата. Зам.-председателят
на БСП и водач в Ямбол и
Пловдив Кристиан Вигенин
откри събитието. Лидерът на
социалистите Корнелия Нинова се включи с видеообръщение от дома си, тъй като е
под карантина заради КОВИД-19. И двамата започнаха обръщенията си със специална благодарност към
българските лекари, които
честват празника си на Деня
на св. Иван Рилски.

Може би, без да сме я
търсили, има силна символика, че откриваме кампанията
си днес - държавата болна,
обществото ни е болно и някой трябва да се заеме с лечението, заяви Вигенин. Той
отбеляза, че през последните
години много шарлатани са
експериментирали на гърба
на хората, и прогнозира, че в
следващите седмици ще чуем
много лъжемесии, ще видим
много захаросани портрети
от плакатите и ще има захаросани приказки от медиите.
“БСП е тук, за да говори иситината, да покаже пътя напред. Поемаме отговорност
за изпълнението на ясна програма за първите 100 дни на
управление, за да предложим

сигурност, справедливост,
стабилизация на държавата,
бързо икономическо възстановяваме. Искаме да убедим
българските граждани, че могат да разчитат на опита, на
силата, на смелостта и на честността на БСП”, увери
зам.-председателят на социалистите.
“Днес всяко българско
семейство се тревожи как
ще посрещне зимата, как ще
си плати сметките, дали някой негов близък няма да
се разболее. Ние разбираме тези тревоги и знаем, че
нашата отговорност е да
дадем решение на проблемите”, заяви Нинова. Като
най-голяма задача тя посочи, че партията трябва да

даде стабилност на България, сигурност на семействата и предвидимост на
бизнеса. Председателят на
БСП акцентира на няколко
точки от плана - да се намали ДДС от 20% на 9% на
енергоносителите, на основните храни; да се разшири
броят на енергийно слабите
семейства и размерът на
помощите, които да им се
дадат; да се постигне национално съгласие, което да гарантира перспектива, че ще
има нова ядрена мощност,
която да даде сигурност и
стабилност в бъдеще.
“Имаме и своите средносрочна и дългосрочна визия как
да се развива България. Да
започнем от промяна в законодателството - здравеопазването да не бъде търговия.
Образованието, освен количество, да трупа и качествено
знание, и възпитание за нашите деца. Българската земя и
земеделие да хранят българския народ. Нашата дългосрочна цел е здрав и образован
народ, който има работа и
живее достойно с високи доходи, живее в чиста и просперираща България. Имаме много ясен план как да стане
това”, обобщи Нинова.
Тя призова всички партийни лидери да бъдат държавници, които милеят за добруването на народа, а не просто
партийци, залегнали в битките
за един, два или повече гласове. Изправени сме пред безпрецедентни кризи и сега ще
проличи кой е отговорен, кой
е диалогичен, кой е мъдър и
разумен, за да преведем страната през тежките месеци, които предстоят, посочи тя.

Партията готова с програма за първите 100 дни на парламента
Основните акценти от програмата на
БСП за първите 100 дни след формиране
на парламент и правителство бяха представени от Драгомир Стойнев, който
води листата в Пазарджик. Интересуват
ни резултатите и политиките, с които да
бъде преодоляна кризата, а не начинът за
сформиране на правителство и конкретните постове, подчерта той.
Стойнев започна с мерките, насочени към енергетиката. БСП предлага
спешна целева подкрепа за семейства с
ниски доходи в размер на 200 kWh,
около 60 лв. Целта е да се обхванат
около 300 000 енергийно бедни домакинства. Предвижда се и разсрочване на
плащането на сметките, а за една година
да бъде намален ДДС от 20 на 9% не
само на енергоносителите, но и на фактурите за домакинствата и малките фир-

ми. “За нас е важно държавните и общински заведения, които предоставят
публични услуги от обществен интерес
- като детски градини, училища, социални домове, държавни и общински болници, да имат целева подкрепа, която да
компенсира разликата в цените, фиксирани от КЕВР, така и с пазарните”, добави той. БСП ще настоява още в първата си седмица новото НС да изслуша
УС на Българската независима енергийна борса, за да чуе предложенията му за
промени в сектора. Левицата настоява
през първите 100 дни на парламента да
бъде завършена газовата връзка с Гърция.
“Незабавно трябва да започнат процедурите за изграждане на нови ядрени мощности. Не е нормално да притежаваме
ядрени реактори и да не предприемаме
никакви действия”, настоя Стойнев.

“В България годишно от продажба на
квоти и на емисии имаме 1,6-1,7 млрд. лв.
С една част от тези средства може да
създадем фонд за социална подкрепа.
Като начало могат да бъдат заделени 400
млн. лв. за бедстващи и страдащи семейства и да се подпомогне енергийният
преход”, смята бившият енергиен министър. Според него трябва да се изработят териториални планове за запазване на заетостта във въглищните региони.
“Правителството на ГЕРБ даде на една
консултантска фирма, която е трябвало
да изготви за трите района - Стара Загора, Перник и Кюстендил, териториални
планове за справедлив преход. Заделени
за тях сега са 2,4 млрд. лв., но никой не
работи по такива сценарии”, ядоса се той.
БСП е за доброволна ваксинация, но
за насърчаване на процеса. Левицата

предвижда засилване ролята на личните
лекари по наблюдение и лечение на
КОВИД и преразглеждане на финансирането на лечебните заведения в труднодостъпните райони.
Стойнев припомни мерките на левицата срещу бедността и демографската
криза: въвеждане на семейно подоходно
облагане - намаляване на данъчната основа с 550 лв. за всяко дете на единия
работещ родител; 6 500 лв. еднократна
помощ за второ и трето дете, при условие че единият родител е работил 24
месеца преди това; безплатни лекарства
за децата до 14-годишна възраст и др.

Страницата подготви
Павлета ДАВИДОВА
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БСП тръгна към
изборни победи
С амбиция за добри резултати и
изборна победа откри предизборната
кампания “БСП за България” в Русе,
Плевен и Гоце Делчев. В Русе старт бе
даден с дискусия за левите политики, в
която участваха кандидатите за народни представители в областта, евродепутатът Цветелина Пенков, историкът
проф. Искра Баева, политологът доц.
Борис Попиванов, художникът Иван
Токаджиев и уважавани местни общественици. Модератор на дебатите беше
водачът на листата Крум Зарков. Участниците дискутираха мястото на идеологическия сблъсък ляво-дясно. Според проф. Баева лявото е новото, революционното и означава всички заедно да се погрижим за другите, означава съпричастност, докато дясното е
индивидуализмът и работата само за
себе си. По думите й БСП е самотна
в лявото пространство, защото дори
партии с лява насоченост се припознават за десни.
Доц. Попиванов заяви, че алчността и глупостта на част от политическите сили са факторите, заради които
се е стигнало до поредните избори
тази година. Експертите в дискусията
се обединиха около мнението, че деленето на център и периферия не носи
добро на никого. Мнението бе подкрепено и от кмета на Русе Пенчо
Милков. Според Зарков Русе остава
системно недооценен град и бъдещите депутати трябва да работят, за да
променят това.
Кампанията в Плевен започна с
обсъждане на мерките за подкрепа на
семействата и бизнеса предвид цената
на електроенергията и на природния
газ. “Листата ни с кандидати за народни представители е балансирана, съставена от хора с различни професии,
сред които хабилитирани преподаватели, юристи, икономисти и млади
хора”, заяви водачът проф. Румен Гечев. Представяйки приоритетите на
БСП, той акцентира върху недалновидната и погрешна политика на ЕС и
ЕК, довела до скоковете в цената на

В Русе кампанията започна с дискусия за мястото
на идеологическия сблъсък ляво-дясно

газа, а в същото време европейските
страни не са успели да запълнят резервите си. “Булгаргаз” развали по
време на правителството на ГЕРБ
дългосрочните си договори с “Газпром” и така ни вкара в тази ценова
вакханалия”, подчерта проф. Гечев.
На предложенията на БСП, насочени към семействата и децата, наблегна
Ева Маринова. Сред тях са прилагане
на данъчни облекчения, безплатни

ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

ВАНЯ ЦЕКОВА

учебници за всички ученици, безплатни медицински прегледи за децата до
14 години, увеличаване на средствата
за майките-студентки. Стефан Бурджев
призова за пълна и безусловна подкрепа на кандидат-президентската двойка
Румен Радев и Илияна Йотова, за да се
върне нормалният ред в държавата.
В Гоце Делчев социалистите заявиха категоричната си подкрепа за кандидат-президентската двойка Румен

Освиркаха Бойко
Борисов в Дупница

Родена на 20.10.1931 г.

Мила Ваня,
От сърце ти желаем много здраве, семейно
щастие и бъди все така пример за нас със
силния ти дух и борбеност в отстояване
на социалистическите идеи!
НАЙ-СЪРДЕЧНО ТЕ ПРЕГРЪЩАМЕ!
Другарите от БСП - Красна поляна

Бойко Борисов все почесто предизвиква освирквания при обиколките си
из страната. Последно това
се случи вчера на предизборното му посещение в
Дупница, където лидерът
на ГЕРБ бе посрещнат с
подвиквания “предател” и
“не те е срам”. Бившият
премиер посети Дупница
по случай празника на града заедно с партийния си
заместник Томислав Дончев, ексминистъра на
вътрешните работи Христо Терзийски, отговорен за
полицейското насилие над
протестиращи преди година. Сред антуража му
беше и бившият финансов
министър Владислав Горанов, уволнен преди две
години от Борисов заради
съмнения за връзки с Делян Пеевски и ДПС.
“Не се поддавайте на
провокации - платените
от “Да, България” някол-

ко човека от Благоевград”,
обърна се Борисов към
неколцината симпатизанти, които скандираха името му. Той не пропусна да
вкара предизборната опорна точка, че “трябва да
се търси обединение, а не
разединение, поради което Румен Радев вече не
може да заема поста на
президент”. Борисов не
пропусна да нападне президента и здравния министър Стойчо Кацаров за
ниския процент ваксинирани. “Трябва да се срамуваме от това, което Радев и Кацаров направиха.
Сутринта учениците няма
да ходят на училище, а
довечера могат да са в дискотеката”, възмути се бившият премиер, който преди година в разгара на пандемията - с по 3000 новозаразени на ден, пропагандно отвори моловете и
дискотеките.

Радев и Илияна Йотова и увереността си в тяхната победа. Представени
бяха тримата кандидати за народни
представители от Гоце Делчев - Богдан Боцев, Костадин Харисков и Мария Мавродиева. “Листата на “БСП
за България” в област Благоевград и
този път залага на три поколения социалисти, които представят силата
както на младостта, така и на опита”,
подчерта Боцев.

Социалисти дариха
маски и ръкавици на
болницата в Ботевград

Водачът на “БСП за България” в София област
Иван Ченчев и кандидатите за народни представители от община Ботевград Валентина Ричанек и адвокат
Христо Якимов направиха дарение от предпазни средства на болницата в Ботевград. Така те отговориха на
призива на управителя й д-р Орлин Цветков за подпомагане на лечебното заведение с маски, ръкавици
и предпазни облекла. Д-р Цветков запозна кандидатдепутатите с работата на болницата. Новоизграденото КОВИД-отделение е заето почти на пълен капацитет, като в него се лекуват 44 пациенти при осигурени 51 легла. По отношение на кадрите д-р Цветков
сподели, че болницата осъществява дейност на критичния минимум. През последния месец там работи
като хирург специалист от “Пирогов”.

www.duma.bg
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Повишават пътните
такси за камионите
Ремонтът за 200 млн. лв. на „Тракия”
от Чирпан до Стара Загора
бил без гаранционен срок
МРРБ обмисля разширяване на обхвата на тол системата в страната и увеличение
на таксите за автобуси и камиони. Засега увеличение на
цените на винетките не се
планира. Това заяви регионалният министър арх. Виолета
Комитова пред БНТ. Тол системата обхваща малко под 3
хил. км. от пътната мрежа в
страната, а още преди месеци
от министерството обявиха,
че тежкотоварните камиони,
които рушат най-много пътищата, плащат най-малко.
Комитова коментира, че
автобус, пътуващ между София и Бургас, плаща по 1 ст./
км, т.е. цялата такса за изминатите 360 км. е 3,60 лв. Тя
посочи, че тол системата не е
достатъчно ефективна. Вместо приходи от 1,3 млрд. лв.,
които бяха заложени при проектирането й, тя носи годишно около 380 млн. лв. Около
75% от тези пари идват от
винетките, които заплащат

леките автомобили, а не от
тежкотоварния трафик. Заради това желанието на ведомството е да събира двойно
повече от досегашните приходи, като по-голяма част от
парите да идват от автобуси и
тежкотоварни превозни средства. Така ще има и повече
пари за ремонт и поддръжка
на пътища в страната.
МРРБ обмисля да реализира приходи и от претоварени камиони. По думите на
Комитова от началото на годината в страната са влезли
около 27 хил. такива камиона. Имало е възможност от
тях да бъдат събрани около
50 млн. лв., но заради слаб
контрол тези пари липсват.
“Почти всички пътни ремонти, които са на стойност
1,5 млрд. лв. годишно в нашата държава, минават под прикритие - като неосновни ремонти. Това означава, че милиард и половина даваме годишно за всички пътища, но

СНИМКИ БГНЕС

Арх. Виолета Комитова
когато те се повредят, няма
фирма, която да носи гаранцията и няма отговорност да
си поеме безплатно ремонта”,
каза Комитова. Примерът,
който даде тя, е с ремонтираната тази година “вълнообразна” отсечка от магистрала
“Тракия” между Чирпан и
Стара Загора. “Тази отсечка
на стойност 200 млн., които
казвам, че нямаме възможност да ги платим в момента,
тъй като те трябва да се оп-

ределят в бюджет, през Народното събрание и така нататък. Тя ще трябва да се заплати един ден на всичките
10 фирми, които са работили
в тази отсечка. Но тя е минала под параграф на някакъв
текущ ремонт и поддръжка,
поради което няма одобрен
проект и няма разрешение за
строеж, и няма Акт 16 за
въвеждане в експлоатация”,
каза тя. Комитова обясни, че
ще се платят от бюджета тези

200 млн. за ремонт, но ако
възникнат повреди в следващите 5 или 10 г., ще се дадат
нови милиони, за да се поправи отсечката. “Няма гаранция, защото минава под думата “поддръжка”. Това е порочна практика, която се прави от години - тя е с цел уж
по-бързо да се правят ремонтите, защото проектите до
разрешение за строеж изискват време, но специално за
Чирпан-Стара Загора имахме
време да подготвим тези проекти”, смята Комитова.
Според нея такива основни, тежки и скъпи ремонти
трябва да се правят с технически проект, разрешение за
строеж, с въвеждане в експлоатация и оттам нататък
да тече гаранция. По думите
й тази практика за милиард и
половина годишно поглъща
много пари и създава продукт, в който няма никакво
качество. Колкото до конкретната отсечка от “Тракия” между Чирпан и Стара
Загора тя посочи, че е
изпълнена много хубаво и
похвали фирма “Автомагистрали - Черно море”.
Коментар на стр.8

Бизнес и синдикати на общ
протест срещу скъпия ток

Строители искат да вдигат цени
по сключени договори „на зелено”

Бизнесът и синдикатите договориха с премиера Стефан Янев финансови компенсации за
фирмите заради цената
на електроенергията. Те
ще бъдат отразени в октомврийските сметки за
ток в началото на ноември. Срещата в Министерския съвет се състоя
на фона на общия протест на синдикати и работодатели заради скока
на цената на електроенергията. “Няма да позволим електроенергията
да изяде заплатите ни и
работните ни места”,
“искаме компенсации”,
скандираха работници и
работодатели пред сградата на правителството,
въпреки кръглата маса,
която президентът организира в резиденция
“Бояна” в понеделник. В
протеста не се включи
КРИБ, откъдето още
преди дни заявиха, че
няма да протестират,
докато водят преговори.
“Зелената сделка чука
на вратата ни, а ние сме
по пижама, трием очи и
се разбуждаме”, онагледи политиката от последните години Мария Минчева от БСК. Лидерът на

Заради новите по-високи цени на строителните материали е нужна индексация
на договорите и при строежи “на зелено”,
но и при инфраструктурните обекти в
страната. Това заяви за БНР инж. Любомир Качамаков, председател на областното представителство на КСБ в София.
“Цените на строителните материали бележат невиждан ръст между 30 и 100%.
Необходимо е България да изработи механизъм за индексиране на стойностите
на действащите договори, който да се
ползва и при подписването на нови”, коментира Качамаков.
Според него строителите са найпотърпевши от увеличаващите се цени,
защото няма практика в договорите да има
клауза, която да позволява такова индек-

КНСБ Пламен Димитров
заяви, че бизнес и синдикати от 20 дни искат няколко неща. Компенсация за високата цена на
тока, като тя е в размер
на 75% от разликата в
прогнозната пазарна
цена, определена от
КЕВР и тази на свободния пазар. Освен това се
настоява всички бизнеси
временно да минат към
доставчик от последна
инстанция, който да купува ток от НЕК на себестойност и с минимална печалба.

Този микс от енергии, който НЕК ще продава на доставчика, да е
от АЕЦ “Козлодуй”, водните централи и от ТЕЦ
“Марица Изток 2”. Така
цената ще падне и всички ще си отдъхнем, каза
лидерът на синдиката.
Третата мярка е компенсация на всички работещи за по-високите цени
на стоки и услуги, инфлацията е вече 5% от 1 януари. А се очаква поскъпване на ток и парно с
20% от 1 януари, каза
синдикалният лидер.

сиране. “Виждаме къде сме сгрешили и
при бъдещите договори ще вложим такава
клауза. При добро желание обаче такава
индексация може да се случи и при текущите договори”, заяви Качамаков. Строителната камара е направила анализ на
различни подобни практики в други страни. Качамаков дава пример с Румъния,
където от 30 август тази година министерско постановление позволява на фирмите с текущи договори да имат възможност да докажат промяна в цените на
основните материали и да получат индексация.
Браншът е изправен и пред недостиг
на строителни материали, а пандемията е
създала проблеми и при доставката и логистиката на материалите.

Правителството ще тегли
още 500 млн. заем
Служебният кабинет ще се опита
да изтегли нов заем от половин милиард лева, след като пое подобен само
преди две седмици при отрицателна
доходност от -0,02%. Ако пласирането на 10,5-годишните държавни ценни книжа бъде успешно, правителството ще е изтеглило 1,5 млрд. лв. само
в рамките на месец. Последната емисия с такъв матуритет бе през септември, а постигнатата доходност достигна 0,2%. Лихвеният процент по
облигацията е в размер на 0,10%, а
аукционът е насрочен за 25 октомври, съобщи БНБ, организатор на

търга. Заради струпването на голям
обем облигации, предложен на банките, застрахователните и пенсионните
дружества в последния месец, на последната емисия 5-годишни държавни
ценни книжа постигнатата доходност
вече бе завишена, а интересът - найслаб от началото на годината.
В случай, че следващия понеделник аукционът бъде успешен, на правителството ще му остане възможност
да изтегли още 2,2 млрд. лв. до края
на годината, за да достигне определения таван в Закона за бюджета за 2021
г. от 4,5 млрд. лв.
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Фермери масово продават
животни на кланиците
Заради скъпите торове цената на зърното може да стигне 700 лв. за тон
Поскъпването на фуражите
принуди голяма част от българските фермери да продават животните си на кланиците. Липсата на работна ръка, на пасища и
сухата година са другите причини животновъдите да се разделят
с животните си, твърди пред
Economic.bg председателят на

Асоциацията за развъждане на
месодайните породи говеда в
България (АРМПБ) Стоян Чуканов. Той е стопанин на 400 говеда, но при тези цени на фуража
и на тока не вижда смисъл да се
гледат животни. Друг проблем,
който засяга месопреработвателите, е сивият сектор. Според

Чуканов 60% от българското
месо идва от сивия сектор. Ако
се въведат мерки, подобни на
тези за дървената мафия, джамбазите и техните микробуси ще
изчезнат. Трябва да се спре нерегламентираният транспорт и
клането в сектора, е мнението на
председателя на АРМПБ.

Другото му предложение е
да се осигури възможност електроенергия на държавните централи да се изкупува от НЕК като
краен снабдител и да се продава
на небитовите потребители. Драстичното увеличение на разходите на производителите може
да доведе до поскъпване на

пшеницата до 700 лв. на тон.
“Има негласно правило, че цената на тора, разделена на 1,3,
трябва да дава цената на пшеницата. Ако разделим 1000 лв. цената на амониевия нитрат
сега, ще получим около 700 лв.
за тон зърно”, пресметна Радослав Христов, председател на
Тракийския съюз на зърнопроизводителите пред БНР.

ОБЯВА

—“ŒÀ»◊Õ¿ Œ¡Ÿ»Õ¿ –¿…ŒÕ ì—≈–ƒ» ¿î
1202 —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π88 ÚÂÎ.:02/921 80 10;
Ù‡ÍÒ: 02/832 20 95, www.serdika.bg
—ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 31, ‡Î. 2 ÓÚ Õ‡Â‰·‡Ú‡
Á‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ë Â‰‡ Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„Ó‚Â Ë ÍÓÌÍÛÒË Ë ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ «‡ÔÓ‚Â‰
π —Œ¿21-–ƒ09-1209/03.09.2021 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ Ë «‡ÔÓ‚Â‰ π –—–21–ƒ98-43/19.10.2021 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î,
Œ¡ﬂ¬ﬂ¬¿:
”‰˙ÎÊ‡‚‡ Ò 15 (ÔÂÚÌ‡‰ÂÒÂÚ) Í‡ÎÂÌ‰‡ÌË ‰ÌË, Ò˜ËÚ‡ÌÓ ÓÚ 21.10.2021 „. ‰Ó 04.11.2021
„., ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇÚ ‚ ÛÚ‚˙‰ÂÌ‡Ú‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ π –—–21-¬ 66-1060/
13.09.2021 „. Í‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚË Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ Ò ÔÂ‰ÏÂÚ - ŒÚ‰‡‚‡ÌÂ
ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ì‡ ÌÂÊËÎË˘ÌË ËÏÓÚË - ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Ë ÒÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡
Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Á‡ ÒÓÍ ÓÚ 5 (ÔÂÚ) „Ó‰ËÌË.
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ó·ÂÍÚËÚÂ, ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡:
Œ·ÂÍÚ π 1 - œÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.507.1752 ÔÓ
– Ì‡ „.
—ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡
¿√ , Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 4 461,00 Í‚. Ï, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘: ÚÂÂÌ, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ,
‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿Œ— π 1780/25.02.2019 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡‰ÂÒ:
„. —ÓÙËˇ, ÛÎ.ìΔÂÎÂÁÓÔ˙ÚÌ‡î,
ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚ ”œ» I, Í‚. 37‡, Ï. - ŒÎ‡Ì‰Ó‚ˆË ìÃ‡Î‡¯Â‚ˆËî, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ œ”œ - œ–«,
Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-545/25.10.1996 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ „. —ÓÙËˇ,
ÔÓÚ‚˙‰ÂÌ‡ Ò –Â¯ÂÌËÂ π 85 ÔÓ œÓÚÓÍÓÎ π 56 ÓÚ 06.08.2003 „. Ì‡ —Œ—, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡
ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 2968.00 Î‚. (‰‚Â ıËÎˇ‰Ë ‰Â‚ÂÚÒÚÓÚËÌ ¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ Ë ÓÒÂÏ
ÎÂ‚‡ Ë ÌÛÎ‡ ÒÚÓÚËÌÍË) - 0,67 Î‚./Í‚. Ï, ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ƒƒ—, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì
ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË
Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: ÚÂÂÌ˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ô‡ÍËÌ„;
Œ·ÂÍÚ π 2 - œÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.507.1706 ÔÓ
– Ì‡ „.
—ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡
¿√ , Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 730,00 Í‚. Ï, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘: ÚÂÂÌ, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ‡ÍÚÛ‚‡Ì
Ò ¿Œ— π 1875/20.03.2019 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ,
ÛÎ. ì—Ú‡‡Ú‡ ‚Ó‰ÂÌËˆ‡î, ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚ ”œ» VIII - Á‡ ŒŒ, Í‚. 16, Ï. - ŒÎ‡Ì‰Ó‚ˆË ìÃ‡Î‡¯Â‚ˆËî,
Ò˙„Î‡ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ œ”œ - œ–«, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-545/25.10.1996 „. Ì‡
„Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ „. —ÓÙËˇ, ÔÓÚ‚˙‰ÂÌ‡ Ò –Â¯ÂÌËÂ π 85 ÔÓ œÓÚÓÍÓÎ π 56 ÓÚ
06.08.2003 „. Ì‡ —Œ—, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 627,80 Î‚. (¯ÂÒÚÒÚÓÚËÌ
‰‚‡‰ÂÒÂÚ Ë ÒÂ‰ÂÏ ÎÂ‚‡ Ë ÓÒÂÏ‰ÂÒÂÚ ÒÚÓÚËÌÍË) - 0,86 Î‚./Í‚. Ï, ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ƒƒ—, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ
Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: ÚÂÂÌ˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ô‡ÍËÌ„;
Œ·ÂÍÚ π 3 - œÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.507.367 ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ,
Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ ,
Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 915,00 Í‚. Ï., ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘: ÚÂÂÌ, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò
¿Œ— π 1912/23.04.2019 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ,
ÛÎ. ì“‡È„‡î, ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚ ”œ» III - 367, Í‚. 165, Ï. - ŒÎ‡Ì‰Ó‚ˆË ìÃ‡Î‡¯Â‚ˆËî, —Œ - ‡ÈÓÌ
ì—Â‰ËÍ‡î, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ œ”œ - œ–«, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-545/25.10.1996
„. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ „. —ÓÙËˇ, ÔÓÚ‚˙‰ÂÌ‡ Ò –Â¯ÂÌËÂ π 85 ÔÓ œÓÚÓÍÓÎ π 56 ÓÚ
06.08.2003 „. Ì‡ —Œ—, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 786,90 Î‚. (ÒÂ‰ÂÏÒÚÓÚËÌ
ÓÒÂÏ‰ÂÒÂÚ Ë ¯ÂÒÚ ÎÂ‚‡ Ë ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ ÒÚÓÚËÌÍË) - 0,86 Î‚./Í‚. Ï, ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ƒƒ—,
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡,
Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: ÚÂÂÌ˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ô‡ÍËÌ„;
Œ·ÂÍÚ π 4 - œÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.503.1136 ÔÓ
– Ì‡ „.
—ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡
¿√ , Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 102,00 Í‚. Ï, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘: ÚÂÂÌ, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ‡ÍÚÛ‚‡Ì
Ò ¿Œ— π 1913/23.04.2019 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ,
ÛÎ. ì»‚‡Ì ‡ÎË˜‡î π 3, ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚ ”œ» XXII - Á‡ Ú‡ÙÓÔÓÒÚ, Í‚. 38, Ï. ì¡ÂÌÍÓ‚ÒÍËî, —Œ
- ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ œ”œ - œ–«, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-86/
02.06.1989 „. Ì‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ì‡ » Ì‡ œ¡Õ— ì—Â‰ËÍ‡î, «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-526/
06.10.1997 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ —ÓÙËˇ Ë «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-204/30.03.2001 „. Ì‡
„Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ —ÓÙËˇ, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 66,00 Î‚. (¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ
Ë ¯ÂÒÚ ÎÂ‚‡ Ë ÌÛÎ‡ ÒÚÓÚËÌÍË) - 0,65 Î‚./Í‚. Ï, ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ƒƒ—, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡
ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: ÚÂÂÌ˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ô‡ÍËÌ„;
Œ·ÂÍÚ π 5 - œÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.512.552 ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ,

Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ ,
Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 124,00 Í‚. Ï, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘: ÚÂÂÌ, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ò ¿Œ— π
1926/29.08.2019 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ.
ì—ÎË‚ÌËˆ‡î π 91, ”œ» VIII - 19, 21, 22, - Á‡ Ï‡„‡ÁËÌË, Ú‡ÙÓÔÓÒÚî, Í‚. 53, Ï. ì¡‡ÌË¯Ó‡
«ÓÌ‡ ¬-17 - ˜‡ÒÚî, —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ œ”œ - œ–«, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò
«‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-408/20.07.1998 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ —ÓÙËˇ, «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50408/20.07.1998 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ —ÓÙËˇ, «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-311/28.10.2002 „. Ì‡
„Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ —ÓÙËˇ, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 262,00 Î‚. (‰‚ÂÒÚ‡
¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ Ë ‰‚‡ ÎÂ‚‡ Ë ÌÛÎ‡ ÒÚÓÚËÌÍË) - 2,11 Î‚./Í‚. Ï, ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ƒƒ—, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡
ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: ÚÂÂÌ˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ô‡ÍËÌ„;
Œ·ÂÍÚ π 6 - œÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.512.551 ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ,
Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ ,
Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 138,00 Í‚. Ï, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘: ÚÂÂÌ, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò
¿Œ— π 1928/29.08.2019 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ,
·ÛÎ. ì—ÎË‚ÌËˆ‡î π 93, ”œ» VIII - 19, 21, 22, - Á‡ Ï‡„‡ÁËÌË, Ú‡ÙÓÔÓÒÚî, Í‚. 53, Ï.
ì¡‡ÌË¯Ó‡ «ÓÌ‡ ¬-17 - ˜‡ÒÚî, —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ œ”œ - œ–«,
Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-408/20.07.1998 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ —ÓÙËˇ,
«‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-408/20.07.1998 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ —ÓÙËˇ, «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-0950-311/28.10.2002 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ —ÓÙËˇ, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡
ˆÂÌ‡: 292,00 Î‚. (‰‚ÂÒÚ‡ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ‰‚‡ ÎÂ‚‡ Ë ÌÛÎ‡ ÒÚÓÚËÌÍË)- 2,12 Î‚./Í‚. Ï, ·ÂÁ
‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ƒƒ—, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: ÚÂÂÌ˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ô‡ÍËÌ„;
Œ·ÂÍÚ π 7 - œÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.512.674 ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ,
Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ ,
Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 365,00 Í‚. Ï, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘: ÚÂÂÌ, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ò ¿Œ— π
2024/12.09.2019 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ, ‡ÈÓÌ
ì—Â‰ËÍ‡î, ÛÎ. ì ÓÒÚ‡‰ËÌ –‡˜Â‚ ’ËÒÚÓ‚î, ”œ» IV Á‡ Ú˙„Ó‚Ëˇ, Δ— Ë ÔÓ‰ÁÂÏÌË „‡‡ÊË, Í‚.
799¬, Ï. ì‘ÓÌ‰Ó‚Ë ÊËÎË˘‡î, —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ œ”œ Ó‰Ó·ÂÌ Ò
–Â¯ÂÌËÂ π 55 ÔÓ œÓÚÓÍÓÎ π 32/10.12.2001 „. Ì‡ —Œ— Ë »œ–« Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π
–ƒ-09-50-250/14.03.2005 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡
ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 702,00 Î‚. (ÒÂ‰ÂÏÒÚÓÚËÌ Ë ‰‚‡ ÎÂ‚‡ Ë ÌÛÎ‡ ÒÚÓÚËÌÍË) - 1,92 Î‚./Í‚.
Ï, ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ƒƒ—, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò
—ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: ÚÂÂÌ˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ô‡ÍËÌ„;
Œ·ÂÍÚ π 8 - œÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.512.676 ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ,
Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ ,
Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 714,00 Í‚. Ï, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘: ÚÂÂÌ, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ò ¿Œ— π
2025/27.01.2020 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ, ‡ÈÓÌ
ì—Â‰ËÍ‡î, ÛÎ. ì ÓÒÚ‡‰ËÌ –‡˜Â‚ ’ËÒÚÓ‚î, ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚ ”œ» IV - Á‡ Ú˙„Ó‚Ëˇ, Δ— Ë ÔÓ‰ÁÂÏÌË
„‡‡ÊË, Í‚. 799¬, Ï. ì‘ÓÌ‰Ó‚Ë ÊËÎË˘‡î, —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ œ”œ
Ó‰Ó·ÂÌ Ò –Â¯ÂÌËÂ π 55 ÔÓ œÓÚÓÍÓÎ π 32/10.12.2001 „. Ì‡ —Œ— Ë »œ–« Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò
«‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-250/14.03.2005 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡
ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 1372,00 Î‚. (ıËÎˇ‰‡ ÚËÒÚ‡ ÒÂ‰ÂÏ‰ÂÒÂÚ Ë ‰‚‡ ÎÂ‚‡ Ë ÌÛÎ‡
ÒÚÓÚËÌÍË) - 1,92 Î‚./Í‚. Ï, ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ƒƒ—, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ,
ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË
Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: ÚÂÂÌ˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ô‡ÍËÌ„.
ƒ‡Ú‡, ÏˇÒÚÓ Ë ˜‡Ò Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡: Õ‡ 05.11.2021 „. ÓÚ 11.00 ˜. ‚ Á‡ÒÂ‰‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Á‡Î‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡ì π 88, ÂÚ. 4.
√‡‡ÌˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ: 100.00 Î‚., ‚ÌÂÒÂÌË ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î:
BG49SŒMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡, ‚
ÒÓÍ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ.
÷ÂÌ‡ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ: 60.00 Î‚. Ò ƒƒ—. «‡ÔÎ‡˘‡ ÒÂ Ì‡ Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡ —Œ ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î - „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ. 2, ÒÚ. 214, ‚ÒÂÍË
‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 09:00 ˜. ‰Ó 17:30 ˜. ËÎË ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚ Ô˙Ú ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡ ÒÏÂÚÍ‡: IBAN:
BG58SŒMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡. ÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ÂÚ. 2, ÒÚ. 225.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ: ‰Ó 17.00 ˜. Ì‡ 04.11.2021 „.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ: 17.30 ˜., Ì‡ 04.11.2021 „., ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î ÂÚ. 2, ÒÚ. 225.
«‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ ÒÂ Û˜‡ÒÚ‚‡ Ò ÓÚ‰ÂÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Ë ÒÂ
Á‡ÔÎ‡˘‡ ÓÚ‰ÂÎÌ‡ „‡‡ÌˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ.
¿‰ÂÒ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡: —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î,
„. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88,
ÚÂÎ. 02/931 51 18, 02/921 80 41, ÎËˆÂ Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ: ‡ÒËÏË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚.
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Левоцентристите
спечелиха Рим
и Торино
Излъчените от Демократическата партия Роберто Гуалтиери и Стефано Ло Русо победиха
на кметския балотаж в Рим и в
“промишленото сърце” на страната Торино. На първия тур ДП
вече взе Болоня, Равена и Римини, а подкрепени от нея кандидати се наложиха в Неапол и
Милано. Има голям отлив на
избирателите от десницата. Лидерът на ПЕС Сергей Станишев
поздрави победителите.

СНИМКА БГНЕС

Привърженици на ливанската опозиция протестираха пред Съдебната палата Бейрут
срещу действията неотдавна на влиятелното прошиитското движение “Хизбула”, което
провокира сблъсъци със силите за сигурност. По време на размириците загинаха осем души,
сред тях една жена. Протестиращите настояваха за справедливи наказания за виновниците

Над 500 мигранти влязоха за
часове незаконно по море в Испания. Те са пристигнали в различни лодки на Балеарските и Канарските острови, Мурсия, Андалусия и региона на Валенсия, предаде БНР. Сред тях е имало три
бременни жени, няколко малолетни и един починал мъж. За
първите 9 месеца на годината е
регистрирано 54% увеличение на
бежанци, в сравнение със същия
период на 2020 г.

Макрон иска шест
нови ядрени централи
САЩ и Китай преговарят за износ
на втечнен газ, това ще задълбочи кризата в Европа
Френският президент Еманюел Макрон иска да обяви
преди Коледа проект за строителство на шест нови ядрени
централи на територията на
страната, съобщи в. “Фигаро”.
“Енергийната криза показва,
че имаме право да изберем ядрена енергия като част от
прехода към зелена енергия”,
казал неназован висш държавен служител пред медията.
Говорител на президентския
кабинет отказа да коментира
информацията. В началото на
мандата си Макрон обещал да
намали дела от ядрената енергия от сегашните 75% на 50%
до 2035 г.
ДУМА припомня, че след
6 месеца в страната предсто-

ят президентски избори. Макрон ще се кандидатира за преизбиране. Освен това пак заради енергийната криза Великобритания планира сериозни
инвестиции в поне една АЕЦ
в страната.
Междувременно чешкото
правителство временно отмени ДДС за електроенергията
и газа на фона на значително
повишение на цените на енергията, предаде ДПА. Данъкът
няма да бъде налаган през
ноември и декември. Правителството планира да направи
законови промени, с които от
следващата година да премахне за постоянно облагането с
ДДС за доставките на електричество и газ.

Енергийната криза в Европа може да се задълбочи
от подготвяна сделка между
Китай и САЩ, предупреди
германската телевизия N-TV.
“Ако Пекин и Вашингтон
сключат сделка, това може
да се окаже проблем за Европа, тъй като нейните газохранилища не са достатъчно
пълни”, се казва в материала. Големи китайски предприятия са в заключителния
етап на преговори с американски износители за сделка
на стойност няколко милиарда долара за доставка на
втечнен природен газ за Китай. Пекин очаква сделката
да бъде подписана до края
на тази година. N-TV смята,

че Русия може да помогне,
като увеличи доставките по
своите тръбопроводи. Но
износният й капацитет е ограничен поради необходимостта да запълни собствените си хранилища и поради
факта, че производството на
газ вероятно вече е достигнало своя максимум, смята
медията. Първият дипломат
на ЕС Жозеп Борел заяви в
Брюксел, че “Русия изпълнява стриктно всички договори за доставка на газ в ЕС,
но не доставя допълнителни
обеми”. От “Газпром” коментираха обаче, че никой
клиент в ЕС не е искал от
компанията да доставя
допълнително газ.

Опозицията
в РСМ води
на местния вот

Полша
клекна пред
Брюксел

Победител на проведените в РС Македония местни избори е ВМРО-ДПМНЕ. Те са получили 308
588 гласа или 40 420 повече от управляващия Социалдемократически съюз. Водещата албанска партии Демократичният съюз за интеграция (ДСИ) получава 105 943 гласа или с 38 000 повече от опозиционната коалиция на “Алианса на албанците” и
“Алтернатива”. Това съобщиха от Държавната избирателна комисия (ДИК) пред телевизия “ТВ21”.
В сравнение с предишните избори, СДСМ е
загубил над 38 000 гласа само в общините в Скопие. ВМРО-ДПМНЕ има комбинирано предимство от около 50 000 в съветническите списъци, а
най-голямата разлика в гласовете между ВМРОДПМНЕ и СДСМ в Кавадарци - 10 505 гласа.
По-рано стана ясно, че на първия тур са избрани 32 кмета: 19 от ВМРО-ДПМНЕ, 9 от СДСМ и
3 от ДСИ. Основната опозиционна партия печели
и изборите за общински съвет в столицата. ВМРОДПМНЕ имат 17 места, СДСМ - 12, ДСИ - 6,
Левицата - 4, а останалите 4 партии - общо 10.

Полша премахва дисциплинарната камара на
Върховния съд по искане на ЕС. Това съобщи
премиерът Матеуш Моравецки. “Имаше въпрос
за дисциплинарната камара на Върховния съд.
Да. Възнамеряваме да я разпуснем”, заяви той
по време на пленарно заседание на Европейския
парламент, цитиран от световните медии. Ден
по-рано беше заявил, че страната спазва законодателството и се уважават присъдите на Съда в
ЕС. “Ние сме длъжни да го направим до степента, която се изисква в Договорите. Нито една
йота по-малко и нито една йота повече.”
Промяната в решението идва, след като председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви,
че Брюксел “няма да позволи” на Полша да изложи на “риск” евроценностите. Редица лидери
се обявиха в подкрепа на замразяване на парите
за Полша по бюджета и плана за възстановяване. Против беше само германската канцлерка
Ангела Меркел.

500 мигранти
влязоха в Испания
за часове

Премахват
статуя
на Джеферсън
Кметството на Ню Йорк одобри премахването на статуята
на Томас Джеферсън заради робовладелческото му минало. Той
един от бащите основатели на
САЩ и третият президент на
страната. Държал е над 600 роби
в плантацията си в щата Вирджиния. От своя робиня имал
шест деца. Латиноамерикански и
чернокожи членове на градската
управа настояваха за премахването на статуята от години. Тя
ще бъде преместена в една от
залите на историческото дружество в Ню Йорк. Решението е
взето единодушно.

ОБЯВА

»ÌÒÚËÚÛÚ˙Ú ÔÓ ÍËÓ·ËÓÎÓ„Ëˇ Ë ı‡ÌËÚÂÎÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 16, ‡Î. 2, ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò
˜Î. 19, ‡Î. 1 ÓÚ «ƒ— Ë ˜Î. 13, ‡Î. 5 ÓÚ œœ«ƒ—,
Ó·ˇ‚ˇ‚‡ Ú˙„ Ò Ú‡ÈÌÓ Ì‡‰‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÓÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰
Ì‡ÂÏ Ì‡ ì—‚ËÌ‡ÌËÍî, Ò ÔÓÎÂÁÌ‡ ÔÎÓ˘ 833 Í‚.Ï Ë
Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡ ÓÚ 400 ÎÂ‚‡, ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÌÂ‰‚ËÊËÏ ËÏÓÚ ÔÛ·ÎË˜Ì‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ,
Ì‡ıÓ‰ˇ˘ ÒÂ Ì‡ ‡‰ÂÒ: „. ÓÒÚËÌ·Ó‰, ÒÔËÍ‡ ìœÓ˜Ë‚Í‡î.
“˙„˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ì‡ » ’“, „.
—ÓÙËˇ 1407, ·ÛÎ, ì◊ÂÌË ‚˙ıî π 53 Ì‡
23.11.2021 „. ÓÚ 15:00 ˜‡Ò‡.
ƒÂÔÓÁËÚ˙Ú Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ, ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 40 ÎÂ‚‡, ÒÂ
‚Ì‡Òˇ ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ » ’“: IBAN
BG50UNCR96603130046511, BIC UNCRBGSF, ”ÌËÂ‰ËÚ ¡ÛÎ·‡ÌÍ. “˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ » ’“ ÒÂ˘Û
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ Á‡ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ˆÂÌ‡ ÓÚ
42.00 ÎÂ‚‡, Ò ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ƒƒ—, ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ
18.10.2021 „. ‰Ó 12:00 Ì‡ 22.11.2021 „.
Œ„ÎÂ‰ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡, ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡ Ú˙„‡, ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ËÁ‚˙¯Ë ÓÚ 18.10.2021 „. ‰Ó 22.11.2021 „. ÓÚ
09:00 ‰Ó 15:00 ˜‡Ò‡, Í‡ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ Â
Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Ú˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌ«‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ: ÚÂÎ. 0877309547.
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СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ОСТЕОПОРОЗАТА. Провежда се под егидата на Международната
фондация по остеопороза
(IOF) в над 200 страни в света. Според доклад на Международната фондация по
остеопороза това бързо
разпространяващо се в света страдание засяга всяка трета жена и всеки
пети мъж над 50-годишна възраст.
СВЕТОВЕН ДЕН НА СТАТИСТИКАТА. Обявен
на 3 юни 2010 г. с резолюция на Общото събрание на
ООН. С това решение световната организация подчертава значението на
официалната статистика
в нашето общество.
АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Разчистване на обора
Мая ЙОВАНОВСКА

Сред най-скандалните
факти, които изнесе служебното правителство, и
конкретно МРРБ, ръководено от арх. Виолета Комитова, за магариите на
ГЕРБ, са тези за милионите, платени авансово на
фирми за строителството
на магистрали, преди да са
си мръднали пръста. Правосъдният министър Яна-

ки Стоилов се зае да тури
юзди на харченето на милиарди без обществени
поръчки чрез заобикаляне
на закона през т.нар. ин
хаус възлагане - поредната скандална практика на
ГЕРБ. Комитова пък огласи конкретни случаи със
злополучната държавна
“Автомагистрали”.
Отпадна и друг воденичен камък, който щеше
напълно да “обезкърви”
бедните български домакинства - задължителното изготвяне на технически паспорти на старите сгради. Това стана
с промени в наредба,
подписана от Комитова.
По предварителни оценки така ще бъдат спестени между 300 и 500 лв.
на всяко домакинство
или семеен бизнес, общо

около 3 млрд. лв.
Миналата седмица
Комитова показа повече
мъжество от много мъже
в държавата, като се изправи пред големите строителни фирми, които изкараха работници и тежка строителна техника на
протест с претенции за
неразплатени милиони по
ремонти и поддръжка,
поръчани от ГЕРБ.
Сега Комитова се заема пак да разчиства авгиевите обори на ГЕРБ.
Този път е тол системата.
“Печатницата за пари” на
Борисов. Която, вместо 1
млрд. лв. приходи (по
Баце), е събрала 380 млн.
лв. От години БСП алармира, че тол системата е
провал. От цялата работа
се оказа, че шофьорите с
винетки за леки автомоби-

ли плащат на хазната три
пъти повече от тежките
камиони. А уж това беше
аргументът, с който Борисов тръгна да я изгражда?
За да си няма обаче проблеми с транспортните
фирми, предвид предстоящите тогава избори, гербаджийското правителство клекна и не само намали обхвата на платените
пътища за тежките автомобили, а им определи и
много ниски такси.
Представете си как ще
ревнат сега фирмите и
сигурно пак ще пробват да
изкарат Комитова виновна, щото покрай кризата и
транспортните фирми го
закъсаха. Но тази попара
я надроби Борисов и всички плащаме повече от
тези, дето най-много рушат родните пътища.

Сбърканата Америка
Юри МИХАЛКОВ

Американският министър на отбраната
Лойд Остин е на обиколка в три държави,
които са на първа линия
в хибридната война на
САЩ срещу Русия. След
като посети Грузия във
вторник, днес той е в Украйна, а след това отива

в Румъния, приютила
база на американския
противоракетен щит, насочен срещу Русия. Преди отпътуването шефът
на Пентагона заяви:
“Ние насърчаваме и укрепваме суверенитета
на страните, които са на
първа линия пред руската агресия”.
Началото на визитата
му съвпадна с излъчен по
френската
телевизия
“Франс 5” документален
филм за Владимир Путин,
в който е цитиран президентският говорител Дмитрий Песков. Попитан от
журналист дали Москва
иска да разедини Европа,
той отговори: “Ние изобщо не се интересуваме от
това. Ние се интересува-

ме от проспериращи европейски страни... Бихме искали да бъдем чути: не заплашваме никого, не представляваме опасност, ние
сме огромна и силна страна, която търси партньори”. Ясно е, че чрез Дмитрий Сергеевич говори
всъщност Путин.
Ясно е също, че Остин няма как да отмени
отдавна планираната обиколка заради думите на
Песков. И все пак - казаното от него е доста показателно за политиката
на САЩ, на посетените
държави, а и изобщо на
Запада. Излиза, че “руската агресия” е стремежът на Путин да се
интересува от благоденстваща Европа. Да търси

партньори, разбирателство, доверие. Няма да се
изненадам, ако в САЩ, на
Запад и у нас смятат, че
Русия представлява опасност, защото не заплашва
никого. Не трябва ли обаче съзнанието на тези люде
да се включи към прахосмукачка, която да изсмуче
оттам всичките боклуци?
Няма да се изненадам,
ако в Грузия Остин е настоявал да не бъде съдена
заловената марионетка на
САЩ Михаил Саакашвили, иначе кой ще пречи на
Русия да бъде мирна. Няма
да е и чудно, ако след визитата на министъра Киев
стане още по-агресивен в
Донбас, иначе как ще пази
конфликта от мирните
усилия на Русия.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ГЛАВНИТЕ ГОТВАЧИ. Отбелязва се от 2004 г.
по инициатива на Световната
асоциация на главните готвачи.
Целта е да се популяризира професията на готвача чрез благотворителни акции, кулинарни
фестивали и състезания.
1825 - РАЖДА СЕ САВА ФИЛАРЕТОВ, ПРОСВЕТЕН ДЕЕЦ (УМИРА 1863 Г.).
Завършва Московския университет. Като учител в София отваря първото девическо училище. Развива активна обществена дейност, участва в църковно-националната борба. Привлякъл с активността си вниманието на османските власти, през 1861 г. е принуден да напусне София и заминава за Русия. С.г.
става секретар на руското консулство в Одрин.
1838 - В ПАНАГЮРИЩЕ СЕ РАЖДА МАРИН
ДРИНОВ, ИСТОРИК, ФИЛОЛОГ (УМИРА 1906 Г.).
Завършва Московския университет, професор в Харковския университет. Създател и пръв председател на Българското книжовно дружество (дн. БАН). По време на Руско-турската война е
съветник и вицегубернатор на
София. Първият министър на
просветата в България след Освобождението. Един от основоположниците на
българската историография.
1891 - РАЖДА СЕ ДЖЕЙМС ЧАДУИК, БРИТАНСКИ ФИЗИК (УМИРА 1974 Г.). Работи в областта на физиката на
атомното ядро. Голямата
му заслуга е откриването
на неутрона при облъчване
на берилиева мишена с поток от алфа-частици, за
което през 1935 г. получава
Нобелова награда за физика. През периода 1943-1945
г. ръководи групата английски учени, която работи в
лабораторията в Лос Аламос (САЩ) над проекта за атомна бомба (проект “Манхатън”).
1955 - СЪЗДАДЕН Е СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ. Той
продължава дейността на
Съюза на журналистите в
България (основан през 1944
г.), който обединява Дружеството на столичните
журналисти (основано през
1907 г.) и Съюза на провинциалните професионални журналисти (основан през
1924 г.). СБЖ е най-старата и най-многобройна
журналистическа организация в България. От
1947 г. е член на Международната организация
на журналистите.

СРЯДА
20 ОКТОМВРИ

9

АРХЕОЛОГИЯ

2021

История от камъчета
Великолепието на раннохристиянските мозайки у нас
говори за важната роля на тогавашните градове на
наша територия, което не пречи да берем срам днес...
Велиана ХРИСТОВА

В знаменитата Епископска
базилика в Пловдив в края на
миналата седмица бе представено интересно ново издание
- “Символи на християнските
мозайки”, с включени в него
430 изображения от 24 страни. В книгата са обяснени 280
основни християнски символи. Не по-малко интересен е и
авторът - проф. Славик Таба-

ков. Той е български и британски специалист по медицинска физика, президент на
международната организация
на този бранш до 2018 г. От
1991 г. е главен медицински
физик на Университетската
болница на Кралския колеж
Лондон и преподавател там.
Любовта на проф. Табаков
към християнското изкуство
запалват мозайките в Пловдив
и Аквилея, Италия - двата града съдържат най-голямата концентрация на църковни подови мозайки от IV век, когато
започва интензивният строеж
на църкви. Четвърт век професорът обикаля по света и
снима най-старите цветни
предмети на изкуството. Автора представи доц. Елена
Кантарева-Дечева, директор
на общински институт “Старинен Пловдив” и ръководи-

Мозайки от Епископската базилика в Пловдив

Проф. Славик Табаков представя сборника си
тел на екипа, реставрирал античните мозайки в най-посещавания български музей. “В
малкото книги по въпроса се
цитират предимно мозайки от
Западна Европа, Северна Африка и Близкия изток, а тези
от Балканите “се прескачат”.
Затова в моя справочник над
20% от изображенията са от
този регион, защото именно
римските императори от Тракия и Илирия са основните
генератори за узаконяването
на християнството и превръщането му от една малка религия в държавна религия на
най-голямата империя в Европа”, посочи проф. Табаков.
Раннохристиянските мозайки, които са разкрити от
археолозите на много места в
България, имат съществен
принос в християнското изкуство и символика. Освен това
те дават огромен материал за
изследване на античността и
ранното средновековие по
нашите земи. Сред най-известните са например мозайките във вила Армира край
Ивайловград, които показват
семейството на обитателя на
вилата - тракийски велможа,
който вероятно е бил в дружески отношения с римските
власти. Да не говорим за покъсните мозайки във втората
българска столица Велики
Преслав с неговата знаменита

Преславска керамична школа.
В началото на миналата година Националният археологически институт с музей
(НАИМ) при БАН издаде голям сборник на български и
английски език - “Усет за разкош. Римски мозайки от България”, като каталог към едноименната временна изложба.
Сборникът е издаден в сътрудничество с осем музея - в Ивайловград, Девня, Стара Загора,
Плевен, Пловдив, Кюстендил,
София, Монтана. Изложбата
показа едни от най-представителните римски мозайки от територията на България, датирани от втората половина на I в.
сл.Хр. до около средата на V в.,
които са разкрити при археологически разкопки в сгради в
големите градски центрове от
императорската епоха - Улпия
Ескус, Марцианопол, Филипопол, Пауталия, Никополис ад
Нестум и в извънградски имения. Автори на текстовете в
каталога са Марио Иванов, Веселка Кацарова, Иван Ванев,
Маргарита Ваклинова, Гергана
Кабакчиева, Мирослав Марков,
Александър Минчев, Румен
Спасов, Мария Камишева и
Красимир Калчев.
Мозайките на Епископската базилика в Пловдив, както и
останалите от Филипопол през
IV-VI в., са в стилистиката,
присъща на Източната Римска

империя. Те обаче имат и свои
неповторими особености, на
два пласта са, най-ранните са в
централния кораб и изобразяват едри геометрични мотиви
на “бягаща вълна” и розети,
които новата християнска религия заимства от езическото
наследство на траките. Мозайките от северния и южния кораб са по-късни, с богати цветове и форми, а сложните им
орнаменти създават оптическа
илюзия за триизмерност.
Създадени през V век, мозайките от втория пласт съчетават геометрични орнаменти с
отличителния белег на Епископската базилика - птиците,
които олицетворяват райската
градина. Самата Епископска
базилика на Филипопол е найголямата раннохристиянска
църква у нас, вероятно от IV
век. Датирана е с помощта на
открита при разкопките монета на император Лициний
(308-344). Базиликата е с размери 36 на 90 м, има централен и два странични кораба,
апсида, нартекс (преддверие) и
атриум (открит двор) с колонади. В централния кораб се
издигал украсен с мрамор презвитериум (платформа за епископа и духовенството).
Вътрешността й е била украсена с колони, капители с християнски символи, стенописи
и пищни мозаечни подове, мозайките са с обща площ 2000
кв.м. Епископската базилика в
Пловдив е включена в индикативната листа на ЮНЕСКО
като уникален паметник на
културното наследство.
България има невероятния
шанс, даден й от Бога и от историята, да пази следите от
няколко цивилизации от праисторията до Възраждането. И
ако днешните ни политици
имаха малко разум, нямаше да
отделят за култура едва 0,6%
от брутния вътрешен продукт
- най-ниския процент за сектора в рамките на ЕС. Културно-историческото наследство е сред най-печелившите
сектори в икономиката на всяка страна, особено в Югоизточна Европа, където Турция
и Гърция ни изпреварват
съществено. Цял свят отива
при тях не само заради морето, а и защото са си спечелили
името на страни, показващи
уникална антична история. Та,
ако нашите политици мислеха
поне малко в подобна посока,
нямаше да берем срама реставрирането на мозайките в
Пловдив да се финансира от...
“Америка за България”!

Изображенията на семейството на обитателя на вила Армира

10

ИСКАМ ДУМАТА

СРЯДА
20 ОКТОМВРИ

2021

×èòàòåëÿò
ïðåäè âñè÷êî
iskamdumata@duma.bg

Радев е гарант за промяната
Той доказа, че отстоява почтеността срещу корупцията и беззаконието
Доц. Чавдар СТОЯНОВ

Първият мандат на президента Румен Радев приключва.
За изминалите пет години той
безспорно успя ефективно да се
утвърди като истински противник на беззаконието, мафията и
ширещите се в държавата ни
всевъзможни корупционни схеми и практики. Нещо повече - в
рамките на относително стеснените си правомощия по конституция той непоколебимо,
последователно и цялостно отстояваше с ясни аргументи крещящата необходимост от почтеност и справедливост в българската политическа действителност, за да се утвърдят върховенството на правото и закона,
за да има път напред и бъдеще
у нас за младите хора.
Издигането на кандидатурата на настоящия държавен гла-

ва от мощен Инициативен комитет от авторитетни учени и
общественици е ярко доказателство за неговата политическа значимост, надпартийност и
ярка обществена ангажираност
със значимите проблеми на
днешното общество. Включването на знакови лица от БСП в
този комитет без съмнение бе
силен ход на приемственост и
категорична подкрепа. Корнелия Нинова успя с този ход да
се издигне в очите на много безпартийни хора. Днес повече от
всякога ни е необходим президент на промяната, гарант за
почтеност. БСП доказа, че е
символ на стабилността и може
да поставя националните интереси над тяснопартийните. За
разлика от някои от новите политически играчи, получили моментна слава.
В трудни и напрегнати дни
Радев бе единствената бариера
срещу беззаконието, клиенте-

лизма и ширещите се от десетилетия корупционни практики и
задкулисни зависимости. В масовите граждански протести
през 2020 г. президентът застана на страната на справедливо
протестиращите български
граждани, привлекли симпатията на чуждите медии. Това го
направи безспорен лидер, който е социално чувствителен и
отговорен, а хората му отговаряха с безрезервна подкрепа и
доверие. Кой застава срещу Радев днес? Един ректор, за когото в най-големия университет
у нас ще чуете противоречиви
оценки. Работил съм с него и
не бих изразил положителни
впечатления. За Лозан Панов да не говорим. Ето защо с убеденост, като редови гражданин,
като юрист и доцент по международно право и право на ЕС,
бих го подкрепил за втори мандат. Смятам, че България само
ще спечели.

ИЗБОР

В УЧИЛИЩЕ

Силата на правото
срещу правото на силата
Дали правото е сила? Вероятно - да! Никой не оспорва нуждата от правов ред и законност. Дали силата е право? Да! И още как!
Никой не смее да застане срещу силата. Но тя
е убедителен аргумент обикновено на безцеремонния, арогантния. Правото на сопата, на
яката тояга! Помитаща параграфите на правото. Когато държавната власт отстоява липсата на правов ред със силови средства, тя
превръща страната в държава на сопата. Безцеремонна и арогантна!
Видяхме сблъсъците при “Триъгълника на
властта” в София. Яростна борба между протестиращите срещу мафията и корупцията,
от една страна, и страшната сила и мощ на
властта. Убедителна еманация на превъзходството на силата срещу правото.
Както казва народът, “Срещу ръжен не се
рита”. Старата власт се стреми да спечели поредните избори с всички сили и средства. Хули
враговете си, единството на протестиращите.
Есента на нашето недоволство в България
очаква избори. Нека се възползваме от този
шанс и да победим превзетата ни от мафията
държава. Независимо от всички машинации,
измами и злоупотреби. Нима вече сме напълно
смазани от яката сопа на властта? Успяха ли

да ни превърнат в лумпени, готови да тръгнат
след всекиго, който предложи няколко лева?
Нека направим едно последно усилие. Всички
заедно! Нека да покажем, че можем да се обединим в името на правовата държава, в която
да живеят нашите деца и внуци.
В името на България на народа ни!

Преди време учителката по български език и литература от
ПГКТС в Правец ме покани да присъствам на урок. Урокът
беше за творчеството на Николай Хайтов, а тя знаеше за моите
лични отношения с него. Влязох в клас и поздравих учениците
от ХI клас: “Казвам “Добър ден” на подрастта”. Любопитно ме
погледнаха и замълчаха. “Знаете ли какво е това подраст?”,
запитах ги. Пак последва мълчание.
“Старите дървета в гората, когато семеносят и паднат семената на земята, поникват млади фиданки, на тях казваме “подраст”. И лесовъдите ги отглеждат, за да израсте млада гора. Вие
сте подрастта на обществото и ще израснете като специалисти,
необходими за развитие на обществото, което ви отглежда.”
Последва леко приятно шумене и продължихме по-нататък.
С интерес слушаха разказа ми за Хайтов. След това
продължихме с разкази за природата, гората и дивеча. Изяснихме, че и горските дървета са суетни като ученичките от класа.
И те се стремят да станат високи и стройни, та лесовъдите им
помагат, като премахват пречките. Получи се ползотворно събеседване, учениците проявиха завиден интерес и внимание. Последва и втора среща с дванадесетокласници, която те бяха
пожелали. Същият интерес, същото сериозно отношение. Дори
бяха изказали благодарност в социалните мрежи.
Радвам се на това поколение, което ще ни наследи. Не ми
направи добро впечатление обаче неглижираното облекло, с
което някои ученици ходят на училище. Няма ги спретнатите
униформи и ученичките с белите якички. Но все пак пожелавам
на нашата подраст да израсне от нея достойно общество.

Рачо ГЕНОВ

Христо В. ХРИСТОВ-РЕФЕРЕНТА, Правец

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ

Мораториум на цените!
На събрание на ОПО на
БСП в столичния район “Овча
купел” дискутирахме покачването на цените на хранителните
стоки на дребно, на метана, който се увеличи със 100% за една
година, и предстоящия нов ръст
на цените.
Събранието взе решение да
предложим БСП да инициира
мораториум срещу вдигането на
цените на електричеството, горивата, основните хранителни
продукти и лекарствата. БСП е

За нашата подраст

наследник на БКП, а тя е била
изразител на волята на трудовия народ, поради което БСП и
днес трябва да е негов стожер.
Ние от 32 ОПО смятаме, че
Корнелия Нинова в качеството
си на лидер ще инициира този
мораториум.
Марио ТРАЙКОВ,
председател на 32 ОПО,
район “Овча купел”

Докога ще ни търгуват?
Искам да благодаря на съучениците си д-р Дафин Станев и пенсионираната медицинска сестра Роза Милева, че
в КОВИД-пандемията помагаха не само на мен, но и на
още приятели в малкия град
Мездра. Бяхме принудени да
ходим от Мездра във Враца
дори за снимка на зъб или на
нагревки. В областната болница няма уролог и затова от
Плевен идва д-р Николов. Но
само веднъж седмично, защо-

то ходел и в Монтана, Видин.
Представяте ли си какви
опашки се образуват?
В същото време в частната
болница има трима уролози,
ама и те идват от Плевен, София и Лом. Само че единият
ми поиска за операция 1000
лева, а друг - 750. Отидох във
ВМА в София. След цяла година ходене по доктори каква
бе изненадата ми, когато след
всички нужни изследвания
още същия ден д-р Арсова

заяви, че операция не е нужна. И ми предписа прахчета и
хранителни добавки за бъбреците. Бях толкова приятно изненадан, че въобще не стана
дума за плащане! Отново изказвам най-сърдечни благодарности на споменатите и
всички други лекари, които
всеотдайно и безкористно ни
лекуват! Докога болниците в
България ще се водят търговски дружества, а в частните
заведения вместо да ни лекуват, ще ни търгуват?

Стефан ЗДРАВКОВ, Мездра
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Човек, пълен с добрини
О.з. полковник Никола Колев изкачи Кота 90.
Един живот - своеобразна биография на времето
ние, което строи военен обект с особена важност. Секретно. И войниците, служебните кучета, конете стават новите
му приятели. И това е романтика - природа, планина, зима, сняг... И любов, разбира се. Не с папки!
Обектът е завършен, естествено,
предсрочно. Банкети няма. Но има ордени, медали, благодарствена заповед
лично от министъра на народната отбрана армейски генерал Иван Михайлов. Има и малко побелели коси. И
огромно приятелство с милите наборни войници-строители, което остава
наистина за цял живот. Да топли оголялата душа до края!
Не е възможно тук дори да не се
спомене най-важното. Преплетена е и
Боянка, съпругата, вярната спътница в
живота на полк. Колев. Особено интригуващо е запознанството ми. Дори като
че има “конфликт на интереси”. Но е
особено важно да се каже колко хубава
е първата книга на полк. Колев “Цар
Симеон Велики”, излязла през 2007 г. И
как тя става факт. Защото е написана
докато полк. Колев е студент в Историческия факултет на Софийския университет “под прикритие”. И на други места той е под същото това “прикритие”. Т.е. не това е най-важното. “Успоредно със служебните си задължения успешно се справях и със следването в Софийския университет”, пише
полк. Колев. А водещият по това време
историк проф. Петър Петров е лаконичен: “През 2007 г. вече като пенсионер
Н. Колев издаде книгата “Цар Симеон
Велики - 893-927” - най-хубавото досега произведение за този бележит български владетел.” Значи студентските му години не са били само за да се сдобие с
диплома за висше образование.

Димитър КОПРИВЛЕНСКИ

На военните не им отива много-много да са словоохотливи, деликатни, дипломатични. За тях основното са дисциплината и заповедите. Те носят фуражки и чепици, препасват колани и...
могат всичко. Като във вица за изпита
на военния по китайски. “Готов ли си?”
- питат го. “Само да си запаша амуницията!”, отговаря офицерът. Може да
се продължи още дълго в същия тон.
Но не за злепоставяне. А само с една
цел. Да се усети, да се покаже най-добре, да се възприеме най-пълно човекът,
добрият специалист, мъжът, бащата,
приятелят Никола Колев.
Той се втурва в живота

с типична селска,
българска стръв
Интересува го всичко, радва се на
всяка живинка, страда от най-малката
чужда нерада. Забележителна е паметта
му, умението да описва. И да обявява
собствената си оценка. А е работил с
неимоверно много големи военачалници и държавници. Среща се и не само се
ръкува с първия космонавт, но Юрий
му споделя като стар приятел: “Коля,
ставаш за космонавт, висок си точно
колкото мен.” Тук е малко забавно, но
след ръкуването с маршал Гречко става
свидетел на наистина тежки случаи и
спомени от фронтовото учение под
ръководството на съветския маршал.
Като на фронта, война в мирно време.
Няма го днес село Дебелцово, Севлиевско, където на 18 октомври 1931 г.
се пръква “Косито”, както много сполучливо го наричат близките му. Останало е на дъното на язовир “Александър Стамболийски”. Така се строеше по време на социализма. Днес частнособствениците една плевня не могат
да направят. Дано само язовирът да не
е преименуван. А е невъзможно да се
разруши, ще залее новите управници.
Което иначе би било “добре дошло”. А
какви са били селото, хората му, училището, учениците, празниците, сватбите, родовете, съседите... Вижте книгата “Завръщане” на полковник Никола
Колев. И няма как да не завидите на
автора, на всички, които имат общо със
село Дебелцово... Тук Никола Колев се
ражда, дебелцовска е маята и магията
на живота му. За което се отплаща с
добра дума за всичко дебелцовско.

Завръщане като въздишка
Да се пише за родното място не е
кой знае каква новост. По-важното е
“моженето”. А от това как полк. Колев
влиза във Военно-политическото училище, което се намира близо до Централния затвор в София, как е определен за
командир на отделение, как и до днес се
събират все мастити специалисти като
полк. Марин Калонкин, полк. Димитър

Девет десетки за полковника
Гилин, полк. Цанов, полк. Георгиев...
Началото е през 1951 г.
“Командир на взвод в град Марица”,
“В осми отдел на Генералния щаб”,
“Командир на отделение със специално
предназначение”, “В Оперативно управление на ГЩ”, “Боянка”, “Фронтово учение”, “На прикритие”, “Официално в
УБО”... Това са част от заглавията в
книгата “Завръщане”. Като своеобразен
отчет и завет. А какво значи осми отдел,
как се разчита УБО, превърнало се в
митично? Има го описано от полк. Колев. Вижте само пет реда: “Дължа ви
поне няколко думи за Осми отдел. До
края на четиридесетте години тази служба е отделение “Шифър и дешифър” към
Разузнавателното управление на МНО Министерство на народната отбрана, за
по-младите и позабравилите...
Нека спрем дотук - нали не искате в
края на дните си дядо ви Кольо да издава тайни...”
Но и от тези редове само личи

увлекателният разказвач
Който има какво и умее майсторски
да го разкаже. Как понякога се случва и
по два пъти на ден да влиза при Тодор
Живков. И в случая как Първия заръча
да бъде почерпен “капитан Колев с едно
кафе - от моите”. И още: “Днес капитан
Колев е героят на деня”, “Защо не дойде
някой от ония с лампазите”. Тази книга
може да се препрочита. И като припомняне на службата, и като приятни преживявания. Всекиму се е случвало! Все

едно да си побъбриш с приятел, да се
похвалиш или помайтапиш.
“Какъв живот живяхме ний! Когато се наливаха основите...! Ще ме разбереш ли поколение?...” Полк. Колев е
приятел и с Пеньо Пенев. И сякаш е
взел частица от поетичното му
вдъхновение.
Служебното положение на наистина
днешния “дядо Кольо”, както сам се
назовава, “върви” успешно. Но той единствен е недоволен, чувства се затворен
между канцеларските стени. Иска
въздух, трябват му простори. И неистово иска да учи, да завърши Военната
академия. Никой не го подкрепя. Дори
най-добрият му приятел - полк. Георги
Георгиев, емблематичният бъдещ началник на Военното издателство: “Скъпи
ми командире, измъкване от Осми отдел
няма...” - попарва го като с вряла вода
Гошо. Въпреки всичко на следващата
година пак опитва в Академията. И пак
го обявяват за луд. И го заплашват, че
прекият му началник ще го изхвърли
през прозореца. “Нали точно това искам!” - отговаря им. Само Савата Личев
го подкрепя: “Коле, знам, че ще ти бъде
трудно, но ти се възхищавам. В тези
канцеларии ще мухлясаме.”

Студент „под прикритие,
автор наяве
В края на краищата лично началникът на ГЩ генерал Бъчваров го подкрепя. И капитанчето наистина получава простор. Става командир на поделе-

По повод 80-годишнината на полк.
Колев, приятелят му от село Катунец
полк. Георги Й. Георгиев му е написал
автограф на новата си книга “Шипченци”: “Преди 60 години ти ми беше
първия командир на курсантско отделение в 3 взвод на 2 рота от НВПУ “Йосиф Сталин”. Днес е забележителен ден
- 18 октомври 2011 г. - удари 8 десетки,
пак си отличен стрелец. Статистиката е
жестока и вярна наука - само 10% от
мъжете улучват 8 десетки! Бъди здрав
още много години...” Полк. Георгиев бе
цар на късото слово. Попитах го колко
процента улучват 9 десетки. “Няма статистика” - запомнил съм думите му.
Христо Христов-Референта е приятел
на полк. Колев. И двамата са дълги години около Тато. За книгата му “Завръщане” той се отзовава: “На фона на разрухата, която е настъпила днес в държавата, наречена България, тази книга има
висока стойност.” Друг “набор” на полк.
Колев и приятел още от военното училище, генерал-лейтенант доцент д-р Иван
Стефанов споделя: “Като червена нишка през цялата книга “Завръщане” преминава стремежът на Никола винаги да
бъде пръв, да се нарежда в първата редица на най-добрите... Неговите успехи
са резултат на заложените дарби и жив
ум, на упорит труд, твърда воля и голяма организираност и самодисциплина...”
А Емилия Димитрова от Севлиево
възкликва: “Да знаете колко красиво
пише този човек. И нито е писател, нито
поет, не е даже филолог...”
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Когато те не са
поне лицемери
За подмяната на идеологическите сблъсъци
Славчо КЪНЧЕВ*

чрез съвременните средства
за масова информация.
Сравним ли сегашната
ситуация с тази преди 10 ноември 1989 г., на пръв поглед има прилика. Тогава в

политическата
пропаганда

“Научена съм, че пътят на
прогреса не е нито бърз, нито
лесен.”
Мария Склодовска-Кюри
(1867-1934), френска физичка,
двукратна носителка на Нобелова награда
Напоследък в публичното пространство си проправя място твърдението, че
понастоящем в българската
политическа сфера идеологическите платформи липсват. Това дискриптивно
твърдение би могло - евентуално! - да изиграе ролята
на първо стъпало по
стръмния път на познанието за търсене на отговор
защо у нас политическите
сблъсъци се превръщат все
повече в надпревара без
правила кой кого повече ще
обмаже с кал. По възможност воняща колкото може
по-гадно. А противогазите
са скрити под ключ.
...Преди около 2200 години римският политик и
оратор Марк Поркия Катон
(през 184 г. пр.н.е. е цензор, т.е. длъжностно лице,
което се грижело за редовното събиране на данъците
и за оценката на имотното
състояние на гражданите)
завършвал всяка своя реч в
Сената, независимо на каква тема, викайки емоционално: “А освен това аз
твърдя, че Картаген трябва
да бъде разрушен!”. Така
Марк Катон изразявал своята смъртна ненавист към
Картаген и загрижеността
си, според неговите собствени разбирания, за бъдещето на следващите римски
поколения, ако враждебният Картаген не бъде унищожен.
И тук, на българска територия, двадесет и две столетия по-късно, конвейерното
производство на призивни
заклинания на омраза е в ход
нонстоп, мултиплицирано

* Авторът е
председател на УС на
Асоциацията за борба
против корупцията
в България

остро критичната позиция
също беше налице. Често
прицелът беше към изтъкнати фигури в държавността на големите капиталистически страни, по подобие на сегашните критични взаимни нападки между
изявени личности по горните нива в йерархията на
различни партии.
Но приликата между се-

идеологическите сблъсъци
са подменени с препирни
върху полето на инструменталната рационалност. Те са
шумни и разнопосочни, а
лексиката им, която съвсем
не е ангелогласна, е предназначена да изтрие от спомените на по-възрастното поколение у нас споровете на
ценностния нормативизъм.
Като същевременно елиминира напълно възможността
подобна полемика да бъде
инициирана от представителите на младото поколение.
Къде по-изгодно за едрия
капитал у нас (български и/
или чуждестранен) е да се
дискутира например коя политическа формация би могла да оптимизира условията

2021
икономическата система.
Комунизмът определено не
е подходящ, защото в никоя държава той не се доказа. Но и капитализмът го
няма, защото той се основава на състезание на
плъховете - кой ще спечели
по-бързо и повече. Сега
сме изправени пред глобални предизвикателства, така
че със състезанията трябва
да се приключи.”
Списъкът на де факто забранените за обсъждане
теми в българското общество, макар и от ключово значение за неговото развитие,
е твърде дълъг. Затова и неолибералните пропагандни
центрове у нас го превръщат в палимпсест (писмен
паметник, чийто първоначален текст е заличен, за да
бъде използван повторно
пергаментът). Затова и на
българското население масово се прилагат хипнотични сеанси в драматургията
на самовенцехваленето “Ние сме по-добрите управленци!”.
Тук закономерно се появява един въпрос: Какво да
прави съвкупният български

Председателят на ПГ на
мнозинството (от НДСВ бел. Сл.К.) Станимир Илчев
предложи да се извадят
извън обхвата на референдумите въпроси от националната сигурност и отбраната. Тъй като предложението не е редакционно, гласуването на целия текст
беше отложено, за да се разгледа в комисия. В предстоящите за разглеждане параграфи се предлага да не могат да бъдат предмет на референдум въпросите от компетенциите на Народното
събрание за съгласие за
сключване на договори за
държавни заеми, решаване
на въпроси за обявяване на
война и за сключване на
мир, разрешаване изпращането и използването на
български въоръжени сили
извън страната (на тази част
от българското население,
която подлежи на военен
набор, е оставено правото с
много “радост”, по подобие
на древните римски гладиатори, когато са излизали на
арената, да се провикне:
“Здравей, императоре, отиващите на смърт те приветстват!”). Предвижда се забрана за суверена да участва в обявяването на военно
или друго извънредно положение в страната, амнистия,
учредяване на ордени и медали и при определянето на
официалните празници.
Предвижда се, освен
въпроси от компетенциите
на съдебните органи и на
Конституционния
съд,
предмет на референдум да
не могат да бъдат и въпроси от компетенциите на
парламента, свързани с насрочване на избори за президент, избор и освобождаване на премиер.”

С малко думи се цели

гашната ситуация на словесни политически баталии и
тази преди 10 ноември 1989
г. започва и свършва с персонифицирането на демонизирането. През първия период нападките срещу изтъкнати фигури в държавните структури на големите
капиталистически страни
бяха следствие от самия
факт на тяхната значимост в
капиталистическата управленска машина. Основната
атака беше от идеологическо естество, насочена към
същностните характеристики на капитализма, а именно
експлоатацията на наемната
работна ръка от частния капитал и агресивната външна
политика.
Но сега, когато само някои формирования разорават темата за капиталистическата експлоатация, а понятието “външнополитическа агресия” трайно е пришито към Руската федерация,

за инвестиции в България,
вместо да се дискутира доколко този процес представлява “навлизане на чуждестранен господар”, каквато
оценка за това явление дава
например лявата социологическа мисъл в Латинска Америка.
Не се дискутира също доколко индивидуалистичният
модел на социално поведение,
типичен за населението под
50-звездния флаг, хармонира с
колективистичното подсъзнание на българите. Не е дискутирано и направеното през
май 2020 г. изказване на бившия полски президент и носител на Нобелова награда Лех
Валенса: “Сега технологиите
ни казват, че трябва да направим структурите по-големи.
Тогава възниква въпросът:

върху какви основи
След избора на основите ще е необходимо да се
реши каква трябва да бъде

избирател, ако се окаже, че
миражът на хиперболизираните предизборни обещания
във всеки момент се отмества отвъд късия и дори средния времеви хоризонт?
Отговорът е, че в рамките на понастоящем действащата Конституция му остава само да пие една студена
вода и да брои жълтите монети в джобовете си.
Ето, пред мен е кратка
извадка от в. “Българска армия”, 02.07.2004 г., с. 2, за
разискванията в пленарната
зала на Народното събрание. “Парламентът прие
предложението на Анелия
Мингова чрез решаващ референдум гражданите да се
произнасят по въпроси от
компетентността на законодателната власт, освен ако
те засягат организацията и
дейността на парламента
или според естеството им
не могат да се решават чрез
референдум.

камара забрани да стопират
гражданите да не си пъхат
гагата, където не им е работата според управляващото
малцинство. Забраните съвсем не се изчерпват с гореизброените. В т.нар. Закон
за пряко участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление
(ЗПУГ), чл. 9, ал. 2 е изографисан целият пейзаж от забранени територии, където
кракът на суверена не бива
в никакъв случай да припарва. Осмели ли се, тогава
бързо му се прояснява за
какво служат институциите
на репресивната власт. Пък
за да не се вторачват гражданите върху надянатите им
окови, по отношение на властовото им присъствие, на
пълни обороти тече представлението с взаимните
нападки между политиците у
нас.
Но още древните римляни
са прозрели, че “Concordia
parvae res crescunt, discordia
maximae dila buntur”, т.е.
“При съгласие (и) малките
държави (или дела) растат,
при раздори (и) великите се
разрушават”.
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Теон Крос на един дъх
разстояние
Виртуозният тубист представя у нас новия
си албум в навечерието на неговото излизане
Теон Крос - туптящото сърце на
днешната лондонска джаз сцена, представя новия си албум в София. Концертът на виртуозния тубист е на
20 октомври от 20 ч. в “София лайв
клуб”. Подгрява го създаденият в София интернационален ню джаз квартет
“The Bedlam Club”, научи ДУМА от
Мила Панайотова.
Теон Крос е британски музикант,
носител на много награди, който преоткрива тубата за съвременната джаз
сцена и продължава да я налага като
модерен и съвременен инструмент. В
новаторския му стил на свирене си
дават среща джаз, дъб, хип-хоп, сока,
грайм и екстра букет звуци от цялата
афрокарибска диаспора на Острова.
Изминалата пандемична година и
половина е изключително плодотворна за възпитаника на легендарната
музикална школа “Tomorrow`s
Warriors”, превърнала десетки деца от

лондонските улици и квартали в изключително успешни джаз артисти на
съвременната сцена.
Новият албум на Теон Крос “Intra I”
(“Навътре в същността”) излиза точно
девет дни след гостуването му в София.
Посланията, които десетте звуково
многообразни композиции излъчват
към преминаващия през тежко изпитание съвременен свят, засягат различни теми - идентичност, самоопределяне и мотивация, произход, история и културно наследство. Те са и
своеобразна почит към силата на духа
на първите следвоенни емигранти от
Карибите в Англия.
След Германия, Швейцария, Холандия и Франция в настоящото турне
е ред на София да бъде обгърната от
артистичния огън на едно от водещите
имена на една от най-обичаните и ценените музикални сцени днес.
Квартетът, с който музикантът

СНИМКА “СОФИЯ ЛАЙВ КЛУБ”

идва у нас, включва още саксофонистката Челси Кармайкъл (с която Теон
свири и в SEED Ensemble), барабаниста Патрик Бойл (също от SEED
Ensemble) и гръцкия китарен експериментатор Николаос Зиаркас.
Специални гости са международният екипаж ретро-синематик-джаз психонавти от “The Bedlam Club” (Франция/Шотландия/Русия/България), които
наскоро издадоха втория си албум
“Splendid Palace”.

НАКРАТКО

Магията на керамиката
показват в Казанлък
Изложбата “Магията на керамиката”, която се открива на 20 октомври в 17.30 ч. в Музея на розата
към Историческия музей “Искра” в
Казанлък, е съвместен проект на НХА,
ХГ в Казанлък и ИМ “Искра” в града.
В нея са представени керамични предмети, дело на преподаватели и възпитаници на Ателието по керамика (дн.
катедра “Керамика”) в НХА от
1904 г. до края на 40-те години на
миналия век. Керамичните произведения са част от една от най-старите
колекции в Музейната сбирка на висшето училище. Включените предмети
представят в технологично отношение разнообразните декоративни техники (подглазурна и надглазурна декорация върху порцелан и фаянс, глазурна и майоликова декорация на местни
червени и светлоизпичащи се локални
глини и фино каменинови глини),
отразяващи художествените възгледи на основателите и първи преподаватели в специалността - професорите Стефан Димитров и Стоян Райнов. Изложбата е част от програмата на НХА във връзка с отбелязването на нейната 125-годишнина, научи
ДУМА от Диди Спасова, Връзки с
обществеността.
СНИМКИ РОСЕН ТОШЕВ
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Биг бендът на БНР открива
концертния сезон с Георги Корназов

СНИМКА БНР

Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев
откриват своя концертен сезон с юбилей на виртуозния
тромбонист Георги Корна-

зов и премиера на специално създадената за състава
сюита “Отражения” на
21 октомври от 19 ч. в
Първо студио на радиото.
Георги Корназов работи
извън България и концертира в цяла Европа и отвъд
границите й. Биг бендът на
БНР ще отбележи неговата
50-годишнина с гостуването
му като солист и изпълнение
на неговата сюита “Отражения” - виртуозна творба, в
която авторът дава възмож-

ност за атрактивната изява
на солистите на оркестъра.
Георги Корназов свири с
едни от най-реномираните
български джазови музиканти - Милчо Левиев, Антони
Дончев, Стоян Янкулов, Теодосий Спасов, Христо Йоцов,
групата “Бели, зелени, червени” и кларинетиста Иво Папазов. Носител е на престижни награди от международни
джазови форуми. Работи със
световноизвестни имена Фил Колинс, Ян Шумахер,

Bоб Брукмайер, Ал Джаро,
Нилс
Ландгрен,
Гари
Хъзбънд, Кристоф Лауер,
Нилс Вограм и много други.
“Георги Корназов е сред
най-даровитите и екзалтиращи ни съвременни тромбонисти”, пише за него Franpi
Barriaux, а Yves Dorisson
допълва: “Георги Корназов е
вселена между България и
западния джаз, майсторска
смес на неустоими мелодии,
прекарани през призмата на
съвременността.”

Василка Монева
съхранява
и презарежда
любовта си
към изкуството
Василка Монева изгражда новата
си живописна изложба с творби,
представящи търсенията й в три посоки - диалог (с приятелите), натюрморт (“вечното ми подреждане на
съдове, маси и покривки”) и гарванът. Според авторката тази птица
минава за най-умната между пернатите, предпочита човешката среда,
понякога дори се учи да говори.
“Много мъдра птица. В някои от
работите ми тя е кацнала на пране от
картини или е на статив, който по
някакъв начин ми напомня на кръста,
който художникът носи цял живот.”
Изложбите на Василка Монева
винаги носят усещане, че добрата живопис не е временна прищявка, че почитта към класическите теми и сюжети не е овехтяла и безсмислена.

Никола Пенев.
Ажурен съд

А. Гаджев.
Бъклица, 1912

Три спектакъла
в „Ателие 313”
“Лече-буболече” от Петър Пашов - театър “Хамелеон”, може
да се види на 23 октомври от
11 ч. в театър “Ателие 313” в
София. Режисьорка и авторка на
музикалното оформление по музика на Вивалди е Жени Пашова.
Участват Даниела Тенева, Цветелина Николова, Даниел Русев. Вечерта от 20 ч. започва кукленият
спектакъл за възрастни “В края на
ноември” по мотиви от Туве Янсон - “Ателие 313”. Това е авторски спектакъл на Румен Гаванозов
и Станислава Кръстева, отличен с
“Икар” за куклено изкуство на
САБ, Специалната награда от
МКФ “Златният делфин” във Варна и Голямата награда от МКФ
“Двама са малко - трима са много” в Пловдив. На 24 октомври от
11 ч. може да се види “Слънчев
лъч” от Адриан Попеску - Театър
“Да”, режисьор Театър “Да”, сценография Станислава Кръстева,
участват Деян Михайлов и Ася
Димитрова.

“Пране и гарван”
Може би защото авторката не само
съхранява и презарежда любовта си
към изкуството, но и съумява да
предаде на зрителите си жизненото
си любопитство и умението да се
възхищава на живота, посочва Олим-

пия Даниел.
Изложбата може да се види до
29 октомври в галерия-книжарница
“София прес”. Посещенията са при
спазване на всички противоепидемични мерки.

СНИМКИ “АТЕЛИЕ 313”

“Лече-буболече”
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Атмосферното налягане през деня малко ще се понижи,
но ще остане по-високо от средното за месеца. Ще бъде предимно
слънчево. В източните райони ще се появи слаб южен вятър.
Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°.
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на
места с ниска облачност или мъгла. След обяд ще духа слаб югюгоизточен вятър. Максималните температури ще са 16° - 17°.
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб запад-северозападен,
по най-високите върхове северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 12°, на 2000 метра - около 6°.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП

05.10 ƒÊËÌÒ /Ô/
05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ
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 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
14.30 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.45 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ, 6 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË
2021: ƒËÒÔÛÚË
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË
Ò Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ 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
20.30 √Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
20.45 œÂÁË‰ÂÌÚÒÍË ËÁ·ÓË
2021: ‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ
21.00 ÃÛÁËÍ‡ ·ÂÁÍ‡È ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ ¯ÓÛ
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /6
ÒÂÁÓÌ, 8 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÒÂÁÓÌ, 7 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.15 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.25 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.05 ◊‡ÒÚÌËÚÂ ÏÛÁÂË ‚ ◊ÂıËˇ
04.25 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ, 6 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

00.05 "Õ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬" (Ô)
01.15 "—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡" (Ô)
02.10 "«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ" (Ô)
03.05 "Œ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡"
(Ô)
04.05 "ƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡" (Ô)
05.05 "¿ÌÚË‰ÓÚ" (Ô)
05.40 "Õ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬" (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 "¿ÌÚË‰ÓÚ" (Ô)
08.00 "Àˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡" (Ô)
09.00 "◊Â‚ÂÌ Í‡ÚÓÌ" (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 "¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇ" (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 "’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓ"
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 "Œ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡"
(Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 "Õ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬"
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 "¿ÌÚË‰ÓÚ"
16.30 "ƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡" - 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 "¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇ"
20.00 "«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ"
21.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 "¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇ" (Ô)
23.05 "«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ" (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.11
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.31
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15
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.23
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.67
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 ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî /Ô./ - ÒÂË‡Î, ÂÔ.23
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.8 ÂÔ.16
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.3 ÂÔ.2
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14

06.00 ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË

ОВЕН

ВЕЗНИ

Самотни представители
на знака ще срещнат
партньора си по време на
пандемията и тази връзка
ще стане сериозна.

Не е необходимо, но е
желателно да решите
важни въпроси точно сега.
Спазете дадено обещание.
Влюбете се истински.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Не бъдете твърде прибързани в романтичната сфера, помислете за последствията. Активен ден.

В конфликтни ситуации
трябва да се покажете
дискретно и деликатно. Не
се поддавайте на емоции.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Които имат деца, трябва
да прекарат повече време
с тях. Останалите да
потърсят приятелите.

Чувствайте се свободни
да работите по трудни
задачи. Те ще бъдат в
рамките на обсега ви.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Денят ще е благоприятен
за абсолютно всички области на дейност - от лични
до финансови.

Ще бъдете в светлината
на прожекторите. Това ще
Ви помогне да възвърнете
самочувствието си.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Не поддържайте обиди
срещу никого и се опитайте да изживеете деня
спокойно и приятно.

Отидете на разходка.
Контактът с природата
ще ви вдъхнови и ще възвърнете силите си.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Единствената област,
която няма да ви хареса,
е работата. Обърнете
внимание на връзката си
или започнете нова.

Добър момент е да се
обадите или да пишете на
познат или приятел, към
когото имате чувства.
Покането го на гости.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

09.25 ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î
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 ÓÊÂÌËÏî ÒÂË‡Î
16.00 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
17.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË (Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË)
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî
19.45 ìÕÂÍ‡ ‰‡ „Ó‚ÓˇÚî ÒÂË‡Î
21.00 ¬ÂÏˇ
21.30 ì¿ÎË·Ëî - ÒÂË‡Î
22.35 œÂÏËÂ‡ Ì‡ ÒÂÁÓÌ‡.
ìƒÓÍ-ÚÓÍî
23.35 ¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚ
00.15 ÕËÍËÚ‡ ÃËı‡ÎÍÓ‚. ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
01.30 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
05.00 ÕÓ‚ËÌË
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Първият павиран път в света е изграден в Детройт.
Годишно по Земята има над 1 милион земетресения.
САЩ консумира 25% от световната енергийна мощност.

“ˇ:
- Ó„‡ÚÓ Ë ‰‡ ‰ÓÈ‰‡ ÔË ÚÂ·, ‚ÒÂ
ÔËÂ¯!
“ÓÈ:
- ÃË ‚ËÌ‡„Ë, Í‡ÚÓ ÒÂ‰Ì‡ ‰‡ ÔËˇ, Ë
ÚË Ë‰‚‡¯!
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Присъждат „Златна
игла” за 27-ми път
Уникален ревю-спектакъл ще съпътства гала вечерта
Наближава кулминационното събитие в българския моден
дизайн - Годишните награди
“Златна игла” на Академията за
мода, които ще се връчат в края
на месеца, съобщиха от Академията за мода с председател
проф. Любомир Стойков. По
време на специална церемония
в хотел “Рамада София” с високия приз ще бъдат отличени
утвърдени творци в категориите: “Дизайнер на годината”,
“Модна къща на годината”,
“Моден фотограф”, “Моден
грим” и “Най-добър млад дизайнер”. Бляскавото събитие ще
се проведе при най-стриктно
спазване на ограничителните
мерки във връзка с КОВИД-19.
И тази година красив гала
ревю-спектакъл ще предхожда
официалната церемония по награждаването. В него по покана на Академията за мода ще
участват дизайнери, сред които
и някои от носителите на приза
през изминалите години. Специално за ВИП гостите на събитието и медиите, те ще покажат
своите най-нови колекции.

СНИМКА © DOUGLAS BASSET

Вероника Стефанова - Мис България Свят 2017
ще бъде лица на тазгодишната “Златна игла”

Проф. Любомир Стойков,
заяви че Академията за мода и
“Златна игла” ще продължат да
подпомагат студенти по моден
дизайн. Помощта ще се изразява в осигуряването на финансова подкрепа, важни дизайнерски принадлежности, както и за първи път - посещение на
Седмицата на модата в Милано. Социалната инициатива на
Академията за мода ще се осъществи с лицето на “Златна игла
2021” - Вероника Стефанова,
Мис България Свят, и известният български фотограф Костадин Кръстев - Коко - носител
на Златна игла за модна фотография.
Лице на “Златна игла 2021”
е българският топмодел Вероника Стефанова - Мис България Свят 2017. Водеща на грандиозното събитие за поредна
година ще бъде моделът Гери
Дончева. Постановката на
ревю-спектакъла е на Боян Караиванов. По традиция статуетката “Златна игла” е изработена от известния български
бижутер Анжело Красини.

Британският музей показва
най-старата звездна карта
Древен артефакт, смятан за най-старата
звездна карта в света, ще бъде изложен в
Британския музей, съобщава Би Би Си.
Смята се, че Небесният диск от Небра е на
3600 години, от бронзовата епоха. През
1999 г. трима иманяри намират в гората
край Небра сензационна находка. Мест-

ността на 180 километра от Берлин е известна с това, че там е имало праисторически
селища и металните детектори на иманярите наистина са засекли находка. Иманярите
откриват две бронзови саби, две брадви,
длето, фрагменти от спираловидни гривни и
бронзов диск със златни инкрустации.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

Дискът е изложен постоянно
в музея за праистория в град Хале
»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
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Фейсбук
наема
10 000
души вв ЕС
ЕС
души
Фейсбук оповести плановете си да наеме 10 000 души
в Европейския съюз за изграждане на “метавселената” - версия на виртуалната реалност
на интернет, която технологичният гигант вижда като
бъдещето, се казва в съобщение на компанията, цитирано
от БГНЕС.
Технологията може да позволи на някой, който носи
очила за виртуална реалност,
да има усещането, че се намира лице в лице с приятел, а в
действителност двамата да са
на хиляди километри един от
друг свързани чрез интернет.
“Метавселената има потенциала да помогне за отключване
на достъпа до нови творчески, социални и икономически
възможности. И европейците
ще я оформят още от самото
начало”, се казва в публикацията на Фейсбук.

Отказът от месо
може да е вреден
Отказът от месо може да доведе до
здравословни проблеми, заявява в интервю за РИА “Новости” диетологът
Олга Чунтова, цитирана от “Дарик нюз”.
Тя отбелязва, че когато се откажем от
животинските протеини, в организма ни
спират да постъпват важни елементи,
като витамини Д и Б12, които увеличават риска от инсулт, както и омега-3
мастни киселини, креатин, холестерол,
йод, фосфор и калций. Тя добави, че
хората, които се отказват от месото, не
трябва да пият прекалено много кафе и
чай. И двете напитки могат да попречат
на усвояването на желязото. В храната
трябва да се включат и водорасли, семена от чиа, орехи, яйца и ленено семе тези храни бързо компенсират недостига на полиненаситени мастни киселини.
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Левски гони балкански връх
Левски ще се опита да стане футболният клуб на Балканите с най-много продадени
абонаментни карти. Тази амбициозна цел постави мажоритарният собственик на синия
клуб Наско Сираков. Той откри подновената кампания за
продажба на абонаменти, в
която през миналата година са
закупени близо 20 000 членски карти. Това нарежда Левски между челниците на Балканите. “Убеден съм, че ако не
беше и този сериозен световен
проблем с пандемията, щяхме
да бъдем водещ клуб на Балканите. Но това не е късно, сега

стартираме подновяването на
членските карти и съм убеден,
че много от нашите привърженици, които не са успели по
един или друг начин да придобият членска карта, ще го направят”, коментира Сираков и
призна, че заради новата вълна
на пандемията клубът няма да
може да разгърне кампанията
в страната.
“Най-важният ни капитал,
най-важните партньори, каквото и да се случи, са нашите фенове, синята общност. Моля
всички, които са с членски карти, да ги подновят и да привлечем нови хора”, допълни Ив-

СНИМКА LEVSKI.BG

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков, изпълнителният директор
Ивайло Ивков, старши треньорът Станимир Стоилов и шефът на клубния магазин
Пламен Петров откриха кампанията за членски карти в клуба “Аз съм Левски”
ков. “Приходите ще бъдат използвани за най-належащите
разходи на клуба, за да получим глътка въздух, клубът да
няма проблеми с лиценза, да си

стъпи на краката и отборът
съвсем скоро да бъде в борбата
за купите и титлите. Приходите ще бъдат използвани по много направления за оцеляването

Пак крамоли в щангите
България е на път да откаже Европейското първенство в София
Силните хора във федерацията по
вдигане на тежести пак влязоха в разправии. Новоизбраното ръководство се
оплака, че Неделчо Колев спъва работата на централата. Поради тази причина срещу двукратния световен и европейски шампион и бронзов олимпийски медалист от Москва 1980 ще бъде
входиран иск в прокуратурата за финансови нарушения. Това разкри на
пресконференция Ариф Маджид, който в края на май бе избран за председател на федерацията. Оказа се обаче,
че Колев е блокирал вписването на
решенията на общото събрание на 28
май и затова спортното министерство
не признава новото ръководство. От

ММС са обявили, че работят само с
шефове на федерации, вписани в Търговския регистър.
Маджид обяви, че изборът му е признат от Световната и от Европейската
федерация по вдигане на тежести, а
България е спечелила домакинството на
юбилейното стотно Европейско първенство през април догодина. Но за да се
проведе шампионатът, трябват гаранции
от ММС, каквито на този етап липсват.
Екипът на Маджид обаче работи по организацията, за да може България да се
представи на шампионата, който трябва
да се проведе в “Арена Армеец”.
“Опитах лично да се разбера с Колев, резултатът е ясен. Сега се надява-

Феновете на
Черно море във
война с шефовете
Преизбирането на Борислав Михайлов за
президент на БФС доведе до война на феновете на Черно море и управата на клуба,
като се стигна дори до заплахи за убийство.
От Националния фен клуб на “моряците”
изразиха остро недоволство от управлението на клуба и потвърдиха, че издигнатите
плакати по време на мача със Славия са само
началото на техните протести. От трибуната
те издигнаха лозунги “Господин Митев, докога ще се лъжем?”, “Желаната промяна отново я няма”.
“На мача със Славия ясно изразихме своето крайно недоволство относно преизбирането на Борислав Михайлов за президент на
БФС и политиката на управление в нашия
любим клуб”, написаха от НФК Черно море
в тяхна позиция. Феновете обявиха, че реакцията на изпълнителния директор Марин Маринов е била повече от очаквана и показателна, като на следващия ден е прекратен договорът за наем на двата павилиона на територията на стадиона, които се поддържат и финансират от фенклуба.
Оттам оповестиха, че член на организацията им е бил заплашен с убийство пред
бременната му съпруга. Феновете осъждат
категорично подобно поведение. “Ще отстояваме нашите искания докрай, а що се касае
до заканите за убийство - нека директорът се
свърже и с председателя на фенклуба Иван
Михайлов”, написаха още в позицията си
привържениците.

ме, че прокуратурата ще се самосезира. Европейското е голяма реклама и
чест за България. Ако няма развитие до
1-2 седмици, ще се принудя да се откажем”, каза сириецът Маджид.
“Поради всички проблеми положението в националния отбор е трагедия.
Щангистите не искат да тренират, да
седят на лагери, но засега ги удържам”,
обяви треньорът на националния отбор
Иван Иванов. Дълги години той работи
във федерацията именно с Колев.
Сега всичко е в ръцете на Софийски
градски съд. Подкрепа към Маджид и
екипа му изразиха олимпийските шампиони от Москва 1980 Асен Златев и
Янко Русев.

Шестима наши боксьори
на 1/4-финалите в Будва
Шестима български
боксьори ще се бият
днес на 1/4-финалите на
Европейското първенство за младежи в Будва, Черна гора.
Радослав Росенов
(60 кг) срази с 5:0 гласа
Данило Дрижак (Укр).
Даниел Кирилов (57)
показа страхотно мъжество и обърна Кристиан Кеса (Ит), след като

изоставаше след първия
рунд, но с много воля и
характер успя да изкове успех с 5:0 гласа. За
място на полуфинал той
ще се качи на ринга
срещу Марсел Урсу
(Молд).
Красимир Джуров
(63,5) надигра Симонас
Зеленекас (Лит) с настъпателна игра и отлично
движение по ринга и

на клуба, но само там, където е
най-належащо”, допълни Ивков
и намекна, че клубът ще опита
да предоговори с НАП част от
задълженията си.

ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО БТВ ЕКШЪН
Шампионска лига
19.45 Барселона - Динамо К
22.00 Ман Юнайтед - Аталанта
ПО РИНГ
19.45 Залцбург - Волфсбург
22.00 Бенфика - Байерн М
ПО МАКС СПОРТ 3
Лига Европа
17.30 Спартак М - Лестър
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
15.30 Турнир в Антверпен
(мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
14.30 Турнир в Москва (мъже)
ВОЛЕЙБОЛ
Шампионска лига
19.00 Хебър - Шахтьор Солигорск
ХОКЕЙ НА ЛЕД
2.30 Филаделфия - Бостън
ПО МАКС СПОРТ 3
21.15 Комарно - Олимпиакос
РЕЗУЛТАТИ

също победи с 5:0 гласа, за да срещне на 1/4финал Мацвей Давидо
(Блрс).
На 1/4-финал Уилиам Чолов (75) ще се бие
с Антонио Грабич
(Хърв), след като отстрани Индриш Янецка
(Чех). Георги Стоянов
(80) и Кирил Борисов
(+92) също влизат в 1/4финални боеве.

СНИМКА СПОРТАЛ

Вратарят на Берое Генадий Ганев капитулира при дузпа,
изпълнена от Ивайло Чочев (извън кадъра) и донесла победата
на ЦСКА 1948 с 1:0 в последния мач от XI кръг на efbet Лига

XI кръг
ЦСКА 1948 - Берое 1:0 Чочев (72-д).
III кръг:
Локо Пд - Пирин
2:1 1:0 Минчев (44) 2:0 Илиев (61) 2:1
Костов (68) (отложен мач от III кръг).
1. ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ
9 8 0 1
2. ÷— ¿
8 7 1 0
3. ¡ÓÚÂ‚ œ‰
11 6 3 2
4. —Î‡‚Ëˇ
11 5 4 2
5. ◊ÂÌÓ ÏÓÂ
11 4 5 2
6. ¡ÂÓÂ
11 5 1 5
- - - - - - - - - - - - - - - - 7. ÀÓÍÓ —Ù
10 3 4 3
8. ÀÂ‚ÒÍË
11 3 2 6
9. ÷— ¿ 1948
11 3 2 6
10. ¿‰‡
9 2 4 3
- - - - - - - - - - - - - - - - 11. ¡ÓÚÂ‚ ¬
11 2 4 5
12. ÀÓÍÓ œ‰
10 1 5 4
13. œËËÌ
10 2 2 6
14. ÷‡ÒÍÓ ÒÂÎÓ 1 1 1 3 7

27:6
18:9
17:12
12:9
14:9
12:13
- - - 10:14
14:20
15:21
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XII кръг
петък, 17.15: Царско село - Локо
Сф; 20.45: Локо Пд - ЦСКА 1948;
събота, 14.15: Ботев Вр - Черно море;
16.30: Арда - Славия; 18.45: Левски Пирин (без публика); неделя, 19.00:
Берое - ЦСКА; понеделник, 18.30:
Ботев Пд - Лудогорец.
Втора лига, XIII кръг
Литекс - Лудогорец-2 1:2 0:1 Цанков (15) 0:2 И. Будинов (35) 1:2 Ганев
(43); Монтана - Ботев Пд-2 1:0 Уамри (27). Снощи: ЦСКА 1948-2 - Септември Сим.
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