Чуждите
инвестиции
се сринаха
с 60 на сто

ЕК призова
държавите да
махнат данъците
върху енергията

Все сме трън
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заради Македония
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БСП иска оставката на Кацаров
Въвеждането на зелен сертификат по този необмислен начин е
неприемливо и неработещо, казва в позиция ръководството на партията. Според него министърът не може да се справи с кризата.
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ГЕРБ продължава да
контролира медиите
СЕМ е уязвим от влиянието
на партията, сочи международен доклад

К
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ато че ли цял народ се впрегна само за едно нещо - бесове
гърмят из фейсбук срещу “зеления сертификат”. Ако експертите и здравното министерство не
го въведат, ще има затваряне на
заведения. Тогава пък бизнесът
рипа на протест, щото ще фалира и пак хората ще са засегнати.
А пандемията расте, хора мрат,
болниците нямат вече легла и
връщат дори тежките случаи.
Пак сме четвърти в света, но по
смъртност, не по футбол. Ясно
е, че мерки трябва да има.
Обаче. Така въведено, решението за “зелената карта” нищо
не решава и поражда само
въпроси без отговор. Как ще се
проверяват тези т.нар. карти?
Стоят бодигардове пред ресторанти, в молове, по дискотеки и
фитнеси и никак не могат да
проверят дали тапията ти е твоя
и дали е истинска. Не може дори
да ти искат личната карта, за да
видят дали името е същото.
Единственият резултат ще е бум
на фалшиви сертификати. Какво
стана с тези, които вече ги хванаха, че изработват фалшивки?
Нищо, пуснаха ги поради липса
на доказателства. С един сертификат на ксерокс петима ще влязат. Нужен е изключителен контрол, а той е невъзможен за стотици хора, сиреч решението е
неработещо. А е възможно да се
иска зелен сертификат и за изборите, рече Кацаров. Това пък
е направо харакири за вота! И
не само.

ГЕРБ продължава да
контролира медийния пазар,
констатира доклад на международната организация
“Инициатива за свободни
медии на Балканите”. В него
се посочва, че секторът в
България е доминиран от

малък брой влиятелни играчи, свързани с правителството. “Независимите журналисти са по-малко и по-слабо организирани, отколкото
в други балкански държави,
и над тях властта упражнява натиск. Управлението на

ГЕРБ и бившия премиер
Борисов се е превърнало в
синоним на широко разпространена корупция, която
проникна в българския медиен сектор”, гласи анализът.
СЕМ като медиен регу-

латор пък е уязвим от
държавния контрол и влиянието на ГЕРБ, която помогна за избирането на настоящия му състав, констатира
докладът.
Стр. 4
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EUR:
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GBP:
2.31451
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USD:
1.68272

CHF:
1.82124
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Опашки от желаещи ваксинация се извиха пред лечебни заведения и изнесени пунктове.
Интересът към имунизацията се увеличи в пъти. Заради опашката пред столичната болница
“Света Анна” дори бе пратен още един екип, който да поставя ваксини

Стр. 2
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БСП поиска оставката
на здравния министър
Сертификатите за преболедували ще важат една година,
ще се издават и след положителен антигенен тест
БСП поиска оставката на здравния
министър Стойчо Кацаров. Изпълнителното бюро на партията излезе с позиция срещу въвеждането на зелен сертификат по този необмислен начин,
тъй като е неприемливо и неработещо.
Социалистите настояха решенията да
бъдат отменени и мерките да се обсъдят внимателно отново. Те са категорични, че Кацаров не е в състояние да
се справи с кризата, която се задълбочава, и очакват оставката му.
В позицията се посочва, че ваксинирането е доброволен акт, но има
призив към всеки, който желае, да го
направи, защото това би помогнало
да се ограничи разпространението на
болестта. В същото време не трябва
да бъдат ограничавани конституционните права на гражданите, смятат в
ИБ на БСП. Ръководството припомня, че тези мерки се прилагат в евро-

пейски държави с висок процент ваксинирано население и затова са неприложими у нас.
Междувременно бяха огласени и
първите промени на оповестената ден
по-рано заповед на здравния министър.
Той потвърди позицията като каза, че
въвеждането на сертификат е предпочетено пред налагане на локдаун, защото дава възможност на хората да общуват и да работят. Той обаче призна, че
служителите в търговските обекти няма
как да установят истинността на документа, това било работа на разследващи институции. От столичната здравна
инспекция започнаха да търсят доброволци в помощ на процеса на прилагането на ограниченията.
Министърът се отметна от намерението сертификати да се изискват
от всички над 12 години и възрастовата граница бе вдигната на 18 годи-

ни. Друга промяна е, че ще се издават
сертификати на преболедували до 1
година, а не само до 6 месеца. Ще
важат положителните антигенни тестове, а не само ПСР. Документът за
ваксинирани пък ще е безсрочен, а не
едногодишен.
От “Информационно обслужване”
съобщиха, че на минута се теглят по
1000 сертификата за КОВИД от Националната здравно-информационна
система, само във вторник те са били
50 000. Няколко пъти през деня цялата система блокира.
Докато преди дни Кацаров твърдеше, че места в болниците има, вчера
той смени позицията си и заяви, че
при тези темпове за 2-3 дни ще се
изчерпат леглата в страната, за които
могат да се грижат наличните лекари.
Собственици на ресторанти, нощни заведения, фитнеси и спортни зали

обявиха бойкот на новите мерки. Започнаха и редица протести. По време
на един от тях пред МС министърът
на образованието Николай Денков бе
обграден от партийни агитки, които
го обиждаха, но не се стигна до физическа саморазправа.
Министерският съвет е одобрил закупуването на 3000 дози антитела. Кацаров обясни, че става дума за лекарствен продукт, неразрешен за употреба, и затова е допуснал използването
му със заповед. По време на заседанието пред сградата на МС се проведе и
протест на лекари, медицински сестри, шофьори на линейки и санитари от
центровете за спешна медицинска помощ от цялата страна и КОВИД отделенията заради неуредици с изплащане
на допълнителни възнаграждения за
работа в условията на пандемия.
За второ поредно денонощие новите случаи на коронавирус у нас бяха
близо 5000, като в същото време процентът на положителните проби се
покачи на 22,3%, което е рекорд за
тази вълна.

Извиха се опашки
за ваксинация
Заплахата за ограничения доведе до опашки
пред ваксинационни
центрове в много населени места.
Сериозен наплив от
желаещи имаше във ваксинационния пункт на
столичната болница
“Света Анна”. До 10 ч.
сутринта се бяха се
ваксинирали повече от
50 човека, а на опашката имаше поне още толкова, съобщиха от болницата. Затова следобед бе открит още един
кабинет. В имунизационния център на “Пирогов” екипите бяха
увеличени и до 11 часа
ваксинираните бяха
145, като 80 от тях са
поискали “Янсен”. За
засилен интерес съобщиха и от ИСУЛ, ВМА
и Александровска болница, където вчера сут-

рин са направени повече имунизации, отколкото за целия предишен
ден. Пред изнесените
пунктове за ваксинация
също имаше опашки.
В Бургас пред РЗИ
по обяд също чакаха
близо 50 души, някои от
които бяха притеснени,
че няма да могат да работят. До тях се провеждаше и протест срещу мерките. Опашка се
изви рано и пред здравната инспекция във
Варна.
От липса на организация и дълго чакане се
оплакаха чакащи пред
РЗИ в Пловдив. Там
опашката не помръдна
дълго време. Повечето
хора признаха, че не са
доброволно там, а се
чувстват притиснати, за
да могат да отидат на
работа.

СНИМКА БГНЕС

В Пловдив опашките за ваксинация бяха комбинирани и с протест срещу хаоса покрай мерките

Всички ученици в София минават 37-та седмица на 2021 г. на дистанционно обучение
най-смъртоносна от 5 години
От днес всички ученици в общини
с повече от 750 болни на 100 000 ще
се обучават онлайн. Това са Софияград и общини в областите Видин,
Габрово, Кюстендил, Монтана и Перник. Това гласи заповед на министъра
на образованието Николай Денков,
която съответства на разпорежданията на министъра на здравеопазването
от 19 октомври.
МОН е предложило да се удължи
с два дни присъственото обучение за

предучилищните групи и класовете от
I до IV, но тъй като до 16 часа вчера
не е получено съгласие от МЗ, Денков е издал заповед за онлайн обучение за всички ученици. По-рано през
деня софийският щаб също предложи
на министър Стойчо Кацаров малките ученици да са дистанционно от понеделник.
Регистрираната заболеваемост в
София на 14 дневна база е 812 на 100
000 души.

През третото тримесечие на тази
година броят на смъртните случаи се
увеличава с 4463 или със 17,4% спрямо същия период на миналата година,
сочат данни на НСИ. Най-висока
смъртност за този период на 2021 г. е
регистрирана през 37-та му седмица и
е 21,5 на 1000 души от населението.
Това е и най-високата стойност за
трето тримесечие от 2016 г. насам.
Прирастът на смъртните случаи е с
най-голяма положителна стойност от-

ново през 37-мата седмица, когато
смъртността е нараснала с 52,8% спрямо базовия период.
Наблюдава се ръст и на относителния дял на починалите във възрастовите групи от 70 до 79 години.
Във всички области на страната, с
изключение на област Смолян, се регистрира увеличение на абсолютния
брой на починалите през третото
тримесечие на 2021 г. спрямо същия
период на 2020 г.
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1% от БВП
да е за култура,
продължава
да иска
левицата
1% от брутния вътрешен продукт
(БВП) да отива за култура е предложение, от което БСП не се отказва. Тази
мярка продължава да е част от програмата на социалистите, стана ясно при
официалното откриване на кампанията. В Бюджет 2022 г. БСП ще настоява
за увеличение на дела за образование
- 5% за средно и 1% за наука и висше
образование. Както ДУМА вече писа,
при представянето на програмата за
първите 100 дни на бъдещия парламент и средно, и дългосрочните идеи
на левицата зам.-председателят на БСП
Ирена Анастасова настоя за повече
инвестиции в материална база на школа и университети. По думите й в
България все още има 150 училища с
външни тоалетни, а в около 700-800
училища няма физкултурни салони.
Левицата подкрепя предложенията на служебния кабинет за промени
в Закона за предучилищно и училищно образование. “В последните години сме свидетели на особен политически натиск към учителите от началници и служители на Регионални управления на образованието. Ще инициираме промени, с които да елиминираме възможността за това”, увери
Анастасова, която води листата на
БСП в Монтана.
Социалистите искат и разработване на нова методика за финансиране на държавните културни институти, възобновяване на работата по
Националната стратегия за развитие
на българската култура и мерки за
постигане на по-голяма свобода на
медиите.
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БСП предлага
разумните решения за
бъдещето на страната
Програмата ни цели стабилност, устойчивост и
увеличаване на доходите, заяви Драгомир Стойнев

В Благоевградско направиха онлайн прeдставяне на листата
“БСП за България”
предлага разумни решения
за бъдещето на страната и
за излизане от политическата, икономическата, социалната и здравна криза. Това
беше посланието на кандидатите за депутати от левицата от Благоевград при откриването на предизбораната кампания. Независимо че
заради КОВИД-кризата тя
беше онлайн и в социалната
мрежа, те заявиха категоричната си заявка за победа
в парламентарните и президентските избори.
Листата беше представена от областния лидер на БСП
Валери Сарандев. И този път
в нея са включени различни
поколения, които представят
силата както на младостта,

така и на опита. Те са професионалисти в различни области, с добро образование и
успешна реализация. За всички тях е чест, че и в тези избори водач на социалистите в
областта ще бъде проф. Георги Михайлов.
“Очаква ни много сериозна борба. Вярвам, че всеки
от вас ще даде всичко от себе
си и на 14 ноември ще се поздравим с победа на левицата”, подчерта Сарандев и
пожела на добър час на кандидатите. Той е категоричен,
че левицата в Благоевград има
реалния шанс да бъде първа
политическа сила на предстоящите избори.
Социалистите в Пиринско
припомнят, че само БСП има
средносрочна и дългосрочна

визия как да се развива България и знае как да я постигне.
Програмата на БСП цели
стабилност, устойчивост, увеличаване на доходите, спокойствие на българите, баланс и
в енергетиката, и в здравеопазването, което да отговаря
на нуждите на българите, заяви при представянето на листата на “БСП за България” в
Пазарджик водачът й Драгомир Стойнев. “Борим се за
първо място и за доверието
на хората. Ние сме принципна и последователна партия и
сме готови с управленска програма и за съставянето на ново
правителство”, подчерта той.
Стойнев и председателят
на областната организация на
БСП и втора в листата на
партията Петя Цанкова бяха

гости и на откриването на
годишната изложба на представителството на Съюза на
българските художници в областния град. “Пазарджик винаги е създавал култура на
високо ниво. Смятам, че пазарджиклии могат да се гордеят със своите автори, но е
важно и това те да имат
възможност да работят спокойно и да не се безпокоят за
своето бъдеще”, заяви Стойнев. Той сподели, че присъства на изложбата по покана
на Маргарита Иванова, председател на местното дружество на СБХ в града и трета в
кандидат-депутатската листа
на БСП. Събитието уважи и
министърът на културата Велислав Минеков.
“Това, което ние като социалисти искаме да постигнем при евентуално следващо управление, е развитието
на българската култура да се
случва не само на думи, а и
на дела. За нас е важно да
имаме финансиране за културата, което да доближава
почти 1% от БВП, т.е. почти
да се утрои сегашното финансиране, така че наистина културните институти да имат
нужните средства. И, разбира се, за нас е важно да имаме нова стратегия за развитие на българската култура.
По време на прехода позабравихме българската култура и сега е време да се реваншираме, така че в следващите
30 години България да се
превърне в духовно извисена
нация, младите хора да
сбъдват мечтите си”, категоричен е Стойнев.

В Добрич дариха на болницата системи за дезинфекция
Кандидатите за народни
представители от “БСП за
България” в Добрич дариха на
болницата в града специални
системи за активна дезинфекция и пречистване на въздуха
за две линейки. По думите на
директора на здравното заведение д-р Георги Желязков с тази
техника се унищожават 100%
от бактериите и се осигурява
напълно стерилна среда. Ползите от апаратурата не са само
за пациентите, но и за персонала, работещ в линейката, тъй
като той спокойно ще може да
извършва служебните си ангажименти в сигурна среда.
Здравната тема бе коментирана от водача на листата на
БСП в Благоевград проф. д-р
Георги Михайлов в тв интервю. Според БСП сериозната
криза е показала всички недо-

статъци на здравеопазването у
нас. Проф. Михайлов смята, че
системата се нуждае от пре-

форматиране и стабилизация.
БСП настоява за внимателна
оценка на всички медицински

дейности, на труда на медицинските специалисти и прекратяване на вредния за болниците
статут на търговски дружества, който изтласква пациента в
периферията и го превръща в
обект на печалба.
БСП настоява държавата да
задели средства за болниците в
труднодостъпните региони и за
сериозно внимание върху
възнаграждението и стимулацията на кадрите. Михайлов припомни, че левицата нееднократно е предлагала да се осигурят
безплатни тестове за КОВИД19, но това е било неглижирано. Ваксинираме ли се, всички
други проблеми ще отпаднат и
това трябва да бъде цел на управлението и на цялото ни общество, призова той.
Липсва ясна и централизирана разяснителна кампания,

смята водачът на листата на
“БСП за България” във Велико
Търново Явор Божанков. “Хората вярват повече на информация в социалните мрежи,
отколкото на здравните власти.
Трябва да се формира редовен
кабинет, което да върне доверието на гражданите”, подчерта той в тв участие. Според
Божанков наложително е в
бюджета за догодина да има
мерки против високите цени на
тока и за овладяване на КОВИД-кризата.
“Единственият сигурен, балансиран и разумен партньор в
момента е БСП. Отворени сме
за разговори с другите сили,
които ще влязат в парламента.
Призоваваме всички партии за
разговори по политики, а не
кой да е министър-председател”, поясни Божанков.
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МЕЖДУНАРОДЕН ДОКЛАД:

Бойко Борисов още контролира
медиите и СЕМ
Грешно е впечатлението за реформа в сектора заради
дефектната правна основа и отсъствието на регулации,
смятат от „Инициатива за свободни медии на Балканите”
Партията на Бойко Борисов ГЕРБ
продължава да контролира медийния пазар, особено обществените медии, а чрез
поставени лица да влияе и на Съвета за
електронни медии (СЕМ). Това гласи докладът “Невидимата ръка на медийната
цензура” на базираната в Брюксел международна организация “Инициатива за свободни медии на Балканите” (BMFI), цитиран от “Дневник”. Според него медийният
пазар в България е доминиран от малък
брой влиятелни играчи, много от които са
свързани с правителството. “Независими-

те журналисти са по-малко на брой и послабо организирани, отколкото в други
балкански държави, и над тях властта упражнява натиск. Управлението на ГЕРБ и
бившия премиер Борисов се е превърнало
в синоним на широко разпространена корупция, която проникна в българския медиен сектор”, се констатира в анализа.
Според него способността на кабинета
“Борисов” да влияе на медиите се дължи на
3 основни фактора: ролята му в надзора на
купуването на големи медии, контрола му
върху средствата от ЕС, които могат да се

предоставят на близки и некритични към
властта медии или с тях да се купува подкрепа, и контрола върху медийния регулатор, който позволява антиконкурентните
практики да не бъдат спазвани.
СЕМ не може да осигури прозрачност на медийния пазар, защото е уязвим
от държавния контрол и влиянието на
ГЕРБ, която помогна за избирането на
настоящия му състав, констатират авторите на доклада. Председателят на СЕМ
Бетина Жотева и София Владимирова са
посочени като хора на ГЕРБ в съвета, а
СНИМКА ПРЕССЕКРЕТАРИАТ
НА ПРЕЗИДЕНТА

Близо три часа българската
общност във Франкфурт
на Майн обсъжда с
вицепрезидента Илияна
Йотова широк кръг от
теми - бавния ваксинационен
процес в България,
затруднения достъп
до здравна помощ в някои
части на страната,
политиките за борба
с обезлюдяването
и задържането на младите
хора чрез повишаване
качеството на висшето
образование. Йотова посети
Франкфурт за откриването
на българския щанд
на Международния панаир
на книгата

ТЪЖНА ВЕСТ
На 17 октомври 2021 г.
на 95-годишна възраст почина

ВЕЛА БАЕВА
Тя изживя активен, дълъг
и ползотворен живот. Той
започва с ремсистките й години и участието в антифашистката съпротива по време на Втората световна война, дейност, заради която е
арестувана и измъчвана, но
не се отказва от идеалите
си. След войната като литераторка се посвещава на
детската книга, за да достигне до дългогодишната журналистическа работа в
програма “Христо Ботев” на Националното радио. Радиото беше и остана последната й любов,
тъй като от него до последните си дни получаваше
информация за бурната българска политика и за
Българската социалистическа партия, на която
остана вярна докрай.
Погребението ще бъде в Ритуалната зала
на Централните софийски гробища
на 23 октомври, събота, от 13 ч.
ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА
НА ВЕЛА БАЕВА!
От семейството

Галина Георгиева - на ДПС.
Сделката за “Нова броудкастинг груп”
от 2019 г. е определена като “превземане”
от близките до ГЕРБ бизнесмени Кирил и
Георги Домусчиеви. Припомня се кадровата подмяна в Нова телевизия с хора от
“Канал 3”, както и последвалите проправителствени репортажи и позитивно отразяване на Делян Пеевски. В България повече
от десетилетие основните медии са доминирани от малка мрежа влиятелни лица,
които купуват големи медии с цел политическо влияние, а най-изявен сред тях е
Пеевски. Има извод, че тук все още е
възможно политик да притежава медии
чрез юридически лица или да упражнява
контрол над определени издания. Отчита
се, че от 2020 г. насам се наблюдава сериозна промяна на влиянието в сектора поради това, че Пеевски продаде медийните си
активи и ГЕРБ загуби властта, но партиите
все още могат законно да притежават медии, което води до висок риск от намеса.
Непрозрачното разпределяне на евросредства към медии е един от големите
проблеми на медийната ни среда, смятат
от организацията и цитират статистически данни, според които от 2007 до 2019
г. така са разпределени над 30 млн. евро.
“Това е значителна сума за конкурентен
пазар, който разчита на малки обеми от
рекламни приходи. Брюксел е наясно с
проблема и критикува администрацията
за незаконно присвояване на средства от
ЕС и влошаването на състоянието на
медиите. Създава се впечатление, че медиите в България са в преходен период, но
заради дефектната правна основа и липсата на регулации на медийния пазар твърде
рано е да се говори за успешна реформа
в сектора. За постигане на значима промяна следващото правителство трябва да
започне цялостни системни реформи за
засилване независимостта на обществените медии и регулаторните органи и гарантиране на прозрачен рекламен пазар”,
препоръчва докладът.

IN MEMORIAM

СКРЪБНА ВЕСТ

На 95 години ни напусна активната
антифашистка,социалистка и общественичка

На 19.10.2021г. ни напусна и последния
останал партизанин от Рило-Пиринския
и Дупнишкия партизански отряд

ВЕЛА БАЕВА
Дълбок поклон!

ЙОРДАН
ЧОЧОВ-ДЕЯН

СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ
НА ВСИЧКИ НЕЙНИ
БЛИЗКИ И ЛИЧНО
НА ПРОФ.
ИСКРА БАЕВА НЕЙНАТА ДЪЩЕРЯ!
Управителен съвет
на Български
антифашистки съюз
Вела БАЕВА:
“Социалистическите идеи, борбата за социална справедливост трябва да ни водят в
пътя ни напред. Моята партия няма да съдя,
няма защо да обвиняваме ръководството в
недостатъчна борбеност. Защото кой
всъщност е най-деен в Народното събрание?
Членовете на Коалиция за България, нашата
парламентарна група, за което лично аз съм
им благодарна!”

Роден през 1927 г. С висше военно
и юридическо образование. Човек с изпълнен
дълг и любов към родината, с пословична
честност и оставил светла диря
в икономическия, социалния и политическия
живот в Дупница и в България.
ДЪЛБОК ПОКЛОН!
Управителен съвет на
Българския антифашистки съюз
Областен съвет на БАС-Кюстендил

www.duma.bg
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ЕК призова държавите да махнат
данъците върху енергията
Някои мерки
могат да бъдат
предприети
много бързо
според
правилата
на ЕС
Председателят на Европейската комисия Урсула
фон ден Лайен призова страните членки да премахнат
данъците върху енергията в
опит да омекотят удара от
високите цени, предаде БНР.
Тя е изнесла реч пред Европейския парламент по време
на обсъждане на високите
цени на енергията и върховенството на закона в ЕС.
Някои мерки могат да бъдат
предприети много бързо според сегашните правила на ЕС.
Това включва облекчения за
бизнеса, особено за малките
и средни предприятия, чрез

Председателят на ЕК Урсула фон ден Лайен
държавна помощ, целенасочена подкрепа за потребителите и орязване на енергийните
данъци и лостове. Фон дер
Лайен напомни, че средно

една трета от енергийните
цени на едро се определя от
пазара, една трета зависи от
таксите за инфраструктурата,
но още една трета зависи от

Няма да получим аванс
по Плана за възстановяване
България почти сигурно ще се размине през
тази бюджетна година с предвидения аванс по
Националния план за възстановяване и устойчивост. Страната очаква от Брюксел 13% аванс
от заложените в плана 12,9 млрд. лв. безвъзмездно финансиране или първоначална сума от
около 1,7 млрд. лв. Средствата са заложени като
приход в рамките на Бюджет 21, но тези
постъпления вероятно няма да се реализират и
това може да влоши салдото в държавната хазна. Това стана ясно от коментари по повод
изпратения миналата седмица в ЕК последен
вариант на Плана за възстановяване и устойчивост. България се забави с него по две основни

причини - необходимостта да се заемат ясни
позиции в частта реформи по темата “Върховенство на закона” и ангажимент за спиране на
въглищното производство като част от зеления
преход. Служебният кабинет дълго отлага произнасянето по тези въпроси с аргумента, че
такава позиция следва да се поеме от редовно
правителство, но в крайна сметка изпрати своята версия на плана в ЕК.
Заради забавянето шансът България да получи аванса от 13% до края на тази година е
почти нулев. За същото намекна в интервю за
БНР и ръководителят на представителството на
ЕК у нас Цветан Кюланов.

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:

БСП настоява за незабавни преговори
за нова ядрена мощност
“Без въглища няма как да се
справим. Ядрената енергетика
е ключова, затова БСП сме заложили веднага и на всяка цена
да започнат преговори за изграждане на нова ядрена мощност. Имаме реактори и площадка, а в същото време не
правим нищо”. Това заяви пред
БСТВ кандидатът за народен
представител и водач на листата на “БСП за България” в
Пазарджик Драгомир Стойнев.
Той припомни предложените
от социалистите мерки за преодоляване на кризата - до 200
киловатчаса субсидия за 300320 000 домакинства, така че
да могат да отопляват спокойно домовете си, и да се намали
ДДС на енергоносителите от 20
на 9%.

“ Също така за болници,
детски и социални заведения
държавата да компенсира цените, защото КЕВР е сложила
едни цени за този отоплителен
сезон, а те растат нагоре. Бизнесът иска дългосрочни договори. БСП ще поиска още в
първите дни целият УС на
Българската независима енер-

гийна борса да бъде изслушан в
парламента и сме готови на
законодателни промени. БСП
настоява за намаляване на ДДС
на основните храни от 20 на
9%. Семейно подоходно облагане предлагаме още, в зависимост колко деца имаме, с 550
лева да се намалява на дете
данъчната основа. За второ и
трето дете 6000 лева еднократна помощ, ако родителите са
работили 24 месеца преди това.
Безплатни лекарства за децата
до 14 години и неплащане на
ДОД за работещи до 26 години”, обяви Стойнев. Той напомни, че 120 лева за пенсионерите е временна мярка и БСП в
следващия парламент ще предложи отново преизчисляване на
пенсиите.

националните и местни данъци, като в някои страни членки те достигат 50%.
Според Фон дер Лайен
“Газпром” спазва договорите
за дългосрочни доставки на
синьо гориво в ЕС, но руската компания не е отговорила
на по-високото търсене, както е направила предишните
години. Евродепутът Илхан
Кючюк (АЛДЕ/ДПС) призова
да се помисли за колективен
договор за цените на доставките на газ. Правителството
в Чехия вече обмисля отмяна
на ДДС върху електроенергията и природния газ. Решението трябва да бъде одобрено от ЕК.
У нас БСП вече предложи четири мерки за намаляване на тежестта върху домакинствата. Едната е намаляване на ДДС и акциза на
енергоносителите за 6 месеца, с възможност срокът да
бъде удължен, ако е недостатъчен за успокояване на
пазара и намаляване на цените (както Испания). Леви-

цата предложи и да се намали данъкът върху храните от
малката потребителска кошница (както Гърция). Предлага се и субсидия за всяко
домакинство за първите потребени 200 киловатчаса (в
Гърция е 300). Домакинствата с недостатъчно доходи
да имат достъп до определено количество киловата в
продължение на 6 месеца, а
в случай, че спрат да си плащат сметките, да не им се
изключва токът (в Испания
е 10 месеца).
Важно е мерките, които се
предприемат за противодействие на високите цени на
енергоносителите, да бъдат
временни. Това пък е заявил
еврокомисарят по въпросите
на икономиката Паоло Джентилони. Разбираме, че тези
мерки са изключително необходими, особено за по-бедните домакинства, добави той.
По неговите думи решенията,
търсени чрез промяна или
отмяна на данъци, не могат
да бъдат трайни.

„Булгартрансгаз” иска
евросубсидия да разшири
хранилището си

Държавният газов оператор
“Булгартрансгаз” (БТГ) е подал проектни предложения за
частично безвъзмездно еврофинансиране на разширението на
подземното газово хранилище
“Чирен”, съобщиха от дружеството. Общата инвестиция по
проекта е 308 млн. евро, БТГ
иска над 50% от средствата от
Механизма за свързване на
Европа, но в началото на 2022
г. ще стане ясно каква част от
сумата ще бъде предоставена,
ако заявката бъде одобрена от
Европейската изпълнителна
агенция по климата, инфраструктурата и околната среда. За
останалата част от инвестицията ще се търсят заемни средства, като една от възможностите е фондът на инициативата “Три морета”.
Разширението на единственото в България газово хранилище, което се стопанисва от
БТГ, е определено от Европейската комисия за проект от
“общ интерес” за ЕС във всич-

ки публикувани досега списъци. Миналата седмица българското правителство му даде
статут на обект от национално значение.
Търсените сега средства са
необходими за продължаване
на работата по проекта, след
като тази пролет излязоха анализите от триизмерните сеизмични проучвания за разширението на газохранилището. В
момента полезният му обем е
550 млн. куб. м, но се планира
да стигне 1 млрд. куб. м. с
възможност едновременно да
се нагнетява и да се добива газ
от запасите, докато сега се прави само едното или само другото. Ще стане възможно дневно
да се ползват по 8-10 млн. куб.
м от резервите при сегашни 4,7
млн. куб. м дневно. Проектът
предвижда строеж на нови компресорна и газоизмервателна
станция, чието проектиране
вече бе възложено срещу близо
5,3 млн. лв. без ДДС на “ПГХ
Чирен Инженеринг” ДЗЗД.
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Чуждите инвестиции
се сринаха с 60 на сто
Компании продават бизнеса си
и напускат страната
Преките чужди инвестиции в страната от януари до
август 2021 г. възлизат на
797,1 млн. евро, като намаляват с 1,23 млрд. евро, което е с 60,7% спрямо същия
период на миналата година,
обявиха от БНБ. Само през
август чуждите инвестиции
са 165,6 млн. евро при 288,2
млн. евро година по-рано.
Привлеченият дялов капитал
(вноски на чуждестранни
компании в капитала на
български фирми и плащания
по сделки с имоти) е отрицателен и възлиза на минус 8,8
млн. евро за периода януариавгуст. Това показва, че чуждестранни компании продават бизнеса си на български
фирми и изтеглят капиталите
си от страната. Привлеченият дялов капитал е по-малък
с 224 млн. евро спрямо
същия период на 2020 г.,
когато е бил е в размер на
215,2 млн. евро. Нетните инвестиции на чуждестранни
граждани и фирми в недвижими имоти са отрицателни
в размер на минус 3,7 млн.
евро за първите осем месеца
на годината. Това означава,
че чужденци продават имотите си в България. През

същия период на миналата
година пак имаше отлив на
вложения в имоти, но изтеглените средства бяха само
0,1 млн. лв. Реинвестираната
печалба от чуждестранни
компании в притежавани от
тях български дружества
възлиза на 1,1 млрд. евро за
периода от януари до август.
За същия период на миналата година реинвестираната
печалба е 742,1 млн. Оказва
се, че именно на печалбата,
оставена в български дружества от задграничните собственици, се дължи наличието
на чужди инвестиции в страната.
Промяната на нетните
задължения между дружествата с чуждестранно участие и
техните собственици в чужбина е отрицателна и възлиза
на 294,4 млн. евро за първите
осем месеца на годината.
Това означава, според експерти, че българските дружества
са върнали повече кредити на
собствениците им зад границата, отколкото са получените от тях заеми. Миналата
година ситуацията беше различна, като от януари до август задълженията на български фирми към чуждите инве-

ститори бяха нараснали с над
1 млрд. евро.
От публикуваната на сайта на БНБ статистика става
ясно, че най-големите нетни
положителни потоци по преки инвестиции идват от Люксембург, Нидерландия и Германия. От тези три страни в
България са постъпили съответно 472,7 млн. евро, 296,7
млн. евро и 123,2 млн. евро
до края на август тази година. Най-големите нетни отрицателни потоци пък са към
Чехия и Швейцария, където
сумите са съответно 238,4
млн. евро и 159,8 млн. евро.
Според експерти трябва да
се направи разлика между

инвестиции и пари, постъпили от българските емигранти
в чужбина. В първия случай
средствата се инвестират в
капитал като сгради, машини
и пр. Реално това са суми от
международни компании и
спадът в техния размер може
да се обясни с редица причини - намален интерес към инвестиция, свиване на разходите за инвестиции, пандемията и затруднените доставки,
както и икономическата обстановка. Във втория случай
пък това са пари, които българите изпращат на своите семейства, роднини или приятели у нас. Данните на централната банка показват, че

пандемията засегна и паричните потоци, които българските емигранти образуват
при изпращането на пари към
свои роднини. За първите
седем месеца на годината
българите са превели едва 98
млн. евро или 7 пъти по-малко, съобщи БНР, позовавайки
се на статистиките на БНБ.
За сравнение, през предкризисната 2019 г. българите зад
граница са изпратили рекордните над 1 млрд. евро.
Търговското салдо на
България за август е отрицателно в размер на 260,7 млн.
евро при дефицит от 160,7
млн. евро за същия месец на
миналата година. Това показват предварителните данни на
БНБ за платежния баланс. От
януари до август търговското
салдо е на минус с 1,723 млрд.
евро при дефицит от 830,4
млн. евро за същия период на
миналата година. От централната банка отчитат, че текущата и капиталова сметка е на
положителна територия и
възлиза на 436,2 млн. евро при
излишък от 142,3 млн. евро за
август 2020 г. За осем месеца
тя е на плюс с 984,2 млн.
евро, докато за същия период
на миналата година имаше
излишък от 1,468 млрд. евро.
Износът за осемте месеца на
2020 г. намалява на годишна
база със 7,7%.

Превозвачи се обявиха срещу
идеята за по-високи пътни такси

Очакват още 6 месеца
инфлация

Обявеното намерение на
министъра на регионалното развитие Виолета Комитова да увеличи размера на тол таксите за
тежкотоварните автомобили,
както и да включи още платени
пътища в тол истемата, веднага
предизвика остра реакция от
засегнатите транспортни фирми. “Несериозно е един служебен министър, на който му остава месец на поста, да обяви,
че ще вдига тол таксите”, коментира пред БНР шефът на Съюза
на международните превозвачи
Йордан Арабаджиев. Товарните и автобусните превозвачи са
изненадани от думите на Комитова, защото досега тя не е
обсъждала с тях проблемите на
тол системата. “Министърът
хвърля статистически данни в
пространството, без да има анализ и без дискусия с фирмите
защо ситуацията е такава”, посочи Арабаджиев.
Във вторник регионалният
министър обяви, че не е доволна от работата на тол системата, тя не изпълнявала предназначението си, а годишният приход бил едва 380 млн. лв. При
това 3/4 от сумата идвала от
винетките за леките коли, а само
1/4 е приносът на тежкия трафик. Тол системата стартира на

Няма как да изпреварим Румъния по доходи за един месец
просто защото има някаква разлика в инфлацията. Брутният
вътрешен продукт на Румъния е с около 20% повече от нашия.
Нямаме особен повод за национална гордост. Това заяви пред
Нова тв финансистът Любомир Дацов. Според него рекордна
инфлация няма. “2006, 2007 и 2008 са годините с най-висока
инфлация. Тогава тя беше около 10% заради много високия
растеж. Източниците на този процес са различни и пораженията върху икономическата система са различни”, каза той. “Сегашният произход на инфлацията е външен, защото идва от
проблеми, които не са в страната. За съжаление този път тя ще
продължи по-дълго - 6-7 месеца. Възстановяването на веригите
за доставки иска време”, добави Дацов. “Намираме се в много
деликатна ситуация. Имаме инфлация, генерирана при предлагането, а не при търсенето. При нея се реагира по-трудно”,
добави икономистът Владимир Сиркаров. Инфлацията е изключително деструктивна за хората с по-ниски и фиксирани доходи, посочи той. За съжаление тази тенденция ще продължи и
дори ще се ускори до края на годината, смята Сиркаров.
Потребителската кошница е поскъпнала с над 10 лева
само за две години. В момента тя излиза 79 лева, докато през
2019 г. тя е била 68 лева. Миналата година основните стоки
са стрували 73 лева, стана ясно от коментари на представители на работодателите и синдикатите по bTV. Това означава, че в рамките на две години основните стоки са поскъпнали с малко над 16%. Според председателя на Комисията по
стокови борси и тържища Владимир Иванов пазарът в нашата страна е високо конкурентен, което влияе за по-плавното
вдигане на цените. “В определени продукти има по-голяма
динамика - плодовете и зеленчуците. Там климатът е причина, не ценовата истерия с ресурсите. При основните хранителни продукти увеличението е предимно при млечните стоки - с около 10%. При месото цената е същата като миналата
година”, посочи той. Иванов каза още, че единствената стока
с пикови стойности е олиото, като увеличението на цената
е започнало още през април миналата година.

1 март 2020 г., малко преди коронавируса да затвори държавите в Европа, припомни Йордан Арабаджиев. Той посочи, че
в първата година на пандемията
заради неработещи зелени коридори и огромен престой по границите на Европа браншът е
отчел 30% спад на превозите.
“Сега ситуацията също е тежка,
по 70-80 часа чакат шофьорите
по границите. Дизелът скочи до
2,30-2,40 лв. за литър, а голяма
част от превозвачите са с дългосрочни договори и трудно може
да променят цените”, каза Арабаджиев. Освен това товарният
превоз е бил изключен от КОВИД-помощите и за последната
година 5-6% от членовете на
Съюза на международните превозвачи са прекратили дейност.

Превозвачите настояват промени в тол системата да се правят
плавно и след обсъждане със засегнатите. Трябва да има и справедливо заплащане, каза още
Арабаджиев и даде пример с
таксата на един курс СофияБургас, която е 91,20 лв. за тежкотоварен камион, колкото е годишната винетка за леките автомобили. От Съюза на международните превозвачи обвиняват
МРРБ и АПИ, че също имат
вина тол системата да не работи, както трябва. “Какво пречи
да се следи за претоварването
на камионите? 100 рамки могат
в динамичен режим за измерват
теглото на камионите. Не е наш
проблем, че не работят. Някой
не си е свършил работата”, заяви Арабаджиев.
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Руски изтребители
ескортираха бомбардировачи
на САЩ
Два руски изтребителя Су-30 са
ескортирали над Черно море два
американски бомбардировача В-1В и
два самолета-зареждача KC-135,
съобщи руското министерството на
отбраната, цитирано от ТАСС. Това
е станало, след като самолетите на
САЩ са доближили границата на
Русия.

Белият дом тайно разселва
деца мигранти

СНИМКИ БГНЕС

Сирийски военни оглеждат автобуса, който бе взривен в центъра на Дамаск.
При терористичния акт са загинали 13 военнослужещи, други трима са ранени.
Три бомби са били заложени, две от тях са избухнали, а третата бе обезвредена от сапьори

България е четвърта
по КОВИД-смъртност
Това е показател за света, в Европа
вирусът отново се разпространява бързо
България е на 4-то място
в света по смъртност от
КОВИД-19 на един милион
души. Това сочат последните
данни на световната агенция
“Worldometers” (“Уърлдомитърс”). Възможно е страната ни да отиде по-напред в
печалната класация, защото
нивата на заразяемост и
смъртност са изключително
високи. Преди нас са Перу,
Босна и Херцеговина и Северна Македония.
В Европа вирусът отново се разпространява
бързо. Въпреки че в Гърция
61% от населението е ваксинирано, държавата продължава да е в тъмночервената
зона. На ден новозаразени-

те са над 3000 човека. Властите предупреждават за
“тежка зима”, ако не се увеличи броят на ваксинираните. В Нидерландия случаите са нараснали с 44% за
седмица. А във Великобритания, за последното денонощие са регистрирани над
43 700 заболели и 223 починали. Вече седем дни поред броят на заразените
надхвърля 40 000 дневно.
Професор
Кристина
Пейгъл от Лондонския университетски колеж заяви, че
се наблюдава неконтролируема епидемия сред учениците. Русия отчете нов
черен рекорд: 1015 смъртни
случаи за 24 часа.

Заради увеличаващия се
брой новозаразени в редица
държави затягат мерките.
Властите в Гърция въвеждат
стриктен контрол върху
спазването на забраните.
“Зелен сертификат” се изисква за всички дейности на
закрито. В държавния и частния сектор неваксинирани се тестват по 2 пъти на
седмица.
Задължително е носенето на специална маска
в магазините за хранителни стоки и аптеките, както и в обществения транспорт в Австрия. Деца от
6 до 14 години, както и
бременните, могат да носят обикновени маски.

Никъде не се приема антигенен тест.
Москва въвежда 4-месечна забрана за напускане на
домовете си за хора над 60годишна възраст, които не са
ваксинирани или преболедували. Най-малко 30% от персонала на фирмите трябва да
премине на дистанционна
работа. Новите ограничения
влизат в сила от 25 октомври.
В Канада въвеждат
задължителна ваксинация
за депутатите. Всички лидери на политически партии последваха призива на
премиера Джъстин Трюдо,
с изключение на консерваторите.

Американската администрация
тайно превозва непълнолетни мигранти със самолети от Тексас до Ню
Йорк, пише в. “Ню Йорк пост”,
позовавайки се на осведомени източници. Чартърни полети с мигранти
пътуват от Тексас от месец август,
се казва в материала. От 8 август
до момента около 2000 непълнолетни мигранти са пристигнали на летище в Ню Йорк с 21 полета, като
някои от тези самолети са кацали
през нощта или много рано сутрин.

Арестувани бивши
немски войници
Полицията арестува двама бивши германски войници, обвинени в
опит да създадат “терористична”
паравоенна група, която да се бие в
гражданската война в Йемен, съобщиха прокурори. Двамата планирали
да “създадат паравоенно подразделение от 100 до 150 души”, съставено
от бивши полицаи и войници.

Пътници оцеляха в
самолетна катастрофа
Излитащ от тексаския град
Кети пътнически самолет не е успял
да набере височина, излязъл извън
пистата, бутнал оградата на летището и избухнал в пламъци в
близкото поле. Пристигналите на
място пожарникари угасили огъня.
Екипажът и пътниците са се евакуирали невредими. Двама от пътници са били настанени за малко в
болница, впоследствие били върнати на летището. Самолетът трябвало да лети за Бостън.

ЕК: София и Скопие спешно Вишеград е срещу ценовата
да разрешат спора си
политика на Брюксел
Европейската комисия настоява София и Скопие да
решат приоритетно двустранните си въпроси. Тази констатация се съдържа в доклада на еврокомисаря по разширяването Оливер Вархели за напредъка на РС Македония,
предадоха агенциите.
“Комисията очаква с нетърпение и подчертава значението на продължаващото прилагане от всички страни на
Споразумението от Преспа и на Договора за приятелство,
добросъседство и сътрудничество с България. В съответствие със заключенията на Съвета, Комисията продължава
необходимата подготвителна работа и очаква първата междуправителствена конференция да се проведе веднага, след
като рамката за преговори бъде приета от Съвета и преди
края на тази година, както е поискано от Европейската
комисия”, твърди агенция МИА. Европейската комисия
изразява задоволство, че РС Македония продължава да
изпълнява критериите за членство в ЕС, а властите демонстрират ясна проевропейска ориентация.

Брюксел иска да повиши цените на тока и горивата под
прикритието на борбата с изменението на климата, заяви унгарският премиер Виктор Орбан пред Kossuth Radio. Брюксел
иска да въведе “сложна система” на данъци за семейства с
автомобили и жилища, но страните от Вишеградската група
(Унгария, Полша, Чехия и Словакия) се съпротивляват на такава стъпка и няма да одобрят на срещата на върха на ЕС тази
седмица всяко решение, което би повишило цените на електроенергията и газа, подчерта той. Орбан посочи, че разходите
трябва да се поемат от най-големите световни компании, а не
от домакинствата.
За миграцията Орбан заяви, че в Западна Европа “са се
отказали от надеждата, че техните собствени жени и мъже”
могат да разрешат демографските проблеми на страните си.
“Казват, че едно немско дете може да бъде заменено с африканско или азиатско”. По думите му намерението на Брюксел да
“наложи миграционната си политика над Унгария” се дължи на
“западната арогантност”.

Руският спецпредставител за
Афганистан Замир Кабулов (вляво)
разговаря с представител на
талибанската делегация, която е в
Москва за двустранни консултации.
На среща с гостите министърът
на външните работи Сергей
Лавров ги призова да спазват
обещанието, че страната им няма
да бъде използвана срещу трети
държави, както и да спазват
основните права и свободи на
гражданите. Талибанската
делегация включва лица от
10 региона на държавата, тя
разчита на помощ от Русия
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ПРАЗНИК НА КЪРДЖАЛИ. На тази дата
през 1912 г. Хасковският отряд,
предвождан от ген. Васил Делов,
освобождава града от турско робство. Като резултат Кърджали и
Източните Родопи трайно се присъединяват към Царство България.
Празникът е обявен през 1937 г.
ПРАЗНИК НА СМОЛЯН. Обявен е с решение на ОбС от 20 май
2010 г. за Ден на Освобождението на Родопите от османско владичество и за Празник на община
Смолян. На 21 октомври 1912 г.
градът е освободен от османско
иго. На 20, 21 и 22 октомври
1912 г. войните от 21-ви Средногорски полк, предвождани от Владимир Серафимов, побеждават вражеските войски на
вр. Кавгаджик. Кавгаджик, по-късно връх
Средногорец, става известен като “Родопската Шипка”.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Пълна амнезия
Валентин ГЕОРГИЕВ

Преди дни в Рим имаше общонационален митинг против фашизма,
организиран от всички
италиански профсъюзи.
Поводът - седмица порано от крайно дясната
партия “Форца Нуова”
нахлуха в сградата на
най-големия синдикат
CGIL и нанесоха щети.

Лидерите на партията са
в затвора. Близо 100 000
души от цяла Италия
изпълниха площад “Сан
Джовани” в Рим с
възгласи и лозунги “Не
на фашизма и насилието
в името на труда и демокрацията”.
Движението, известно като “Сардините”,
печели симпатията на
всички партии в страната, с изключение, разбира се, на крайната десница. Припомня се, че
през 1921 г., фашизмът в
Италия е започнал с опожаряването на профсъюзна сграда.
Защо споменавам
всичко това? Защото
дори в днешния раздиран от протести свят
италианското общество
се оказва единно срещу

подобни прояви и за
пореден път доказва, че
антифашизмът за него е
висша ценност. Страната има цял закон за денацификация, а уважението към историческата
памет е живо. България
бе на страната на Хитлер, но се включи в антифашистката коалиция
в последната фаза на
Втората световна война
и именно наличието на
Съпротивата я спаси от
разделение. Кога обаче у
нас днес може да се случи нещо подобно като в
Италия? Колко хора
биха излезли на антифашистки митинг? А кога
синдикатите у нас биха
проявили активност като
профсъюзите в Италия?
Да не говорим за единомислие на партиите, след

като някои откровено
отричат и ругаят жертвите на фашизма у нас и
тачат палачите им.
Българското общество е обзето от пълна
амнезия и парализа стане ли дума за антифашизъм. Тук са на почит
потомците на отявлени
фашаги и антикомунисти, поругаването на паметници е нещо обичайно, дори се насърчава от
определени политически
сили и институции. Прокуратурата не може да
се справи с един Луковмарш, който демонстративно се провежда всяка
година, сякаш за да докаже, че няма държава.
Кога ще спрем деградацията и ще станем и
ние хора с достойнство
и самоуважение?

Харакири
От стр. 1
Според зевзеци в
мрежата зеленият скоч
“Паспорт” върши по-добра работа от “зеления
сертификат”. А не е време за шегички и фарисейски мерки без ефект. Не
е това пътят да спреш
вируса, нито да принудиш хората да се ваксинират.
Как да има успех в
държава, в която всички
контролни лостове отдавна са изтръгнати?
Вижте по автобуси, тро-

леи и трамваи, че и в
метрото - десетки не
носят маски и какво от
това? Има правила, няма
контрол.
В първия ден след
новината за сертификатите се извиха опашки
за ваксиниране. Вузовски преподаватели хукнаха към пунктовете,
щото няма да ги пускат
в университета. Но
утре опашките пак ще
секнат. Проблемът е, че
населението ни не се
отърсва от масовата
психоза срещу ваксини-

те и продължава да ги
отрича. Имам много
други болести, затова
не приемам иглата. Ами
че нали точно заради
другите болести си поуязвим и точно ти трябва да се предпазиш с
ваксина от тежък вариант на КОВИД-19?!
Като тръгнат роднините да ти търсят последен покров, тогава се
сапикясват за какво иде
реч. Ама е късно. Да е
взела държавата някакви
мерки срещу антиваксърите, които месеци на-

ред агресивно обработват хората и насаждат
страхове и нихилизъм?
Не е взела. Пак опираме
до контрола.
Отгоре на всичко
ГЕРБ и сите малки партийки тутакси видяха
поле за изява и се разразиха в обвинения и заплахи към правителството.
Било дискриминация към
75% от хората. Въпросът
е точно в това - защо тия
75% не са ваксинирани.
Не превръщайте и без
това тежкия проблем в
политическа акция!

1833 - РАЖДА СЕ АЛФРЕД НОБЕЛ, ШВЕДСКИ
ИЗОБРЕТАТЕЛ (УМИРА 1896 Г.). Създава динамита, а към края на жизнения си
път притежава 93 фабрики за неговото производство в няколко
страни. Завещава огромното си
състояние за учредяването на
Нобеловите награди. В завещанието му е отбелязано, че за наградите няма значение националността. Или както казва: “Ще я
получи този, който най-много я заслужава, независимо дали е скандинавец или не”.
1907 - ОТКРИТИ СА ПЪРВИТЕ ИЗВЕСТНИ
ОСТАНКИ ОТ ХАЙДЕЛБЕРГСКИЯ ЧОВЕК. Близо до немския гр. Мауер работници намират челюст, която е
предадена на проф. Ото Шьотензак от Хайделбергския университет. Той пръв описва новия вид и дава името му. Покъсно фосили от вида са открити в Араго (Франция), Петралона (Гърция) и др.
Най-добре запазените находки са на възраст 400
000-500 000 г. Хайделбергският човек обитава
Европа преди неандерталеца и е възможно да е
негов пряк предшественик.
1917 - РАЖДА СЕ ДИЗИ ГИЛЕСПИ, АМЕРИКАНСКИ МУЗИКАНТ (УМИРА 1993 Г.). Знаменит представител на
джаза, тромпетист и
композитор, един от
основателите на стила
бибоп. Създава т.нар.
комбо - ансамбъл със засилен перкусионен елемент, с който получава световна слава. Увлечението му по африканската и
латиноамериканската музика дава началото на
стил, наречен по-късно латино-джаз.
1919 - РАЖДА СЕ ПЕТЪР ПЕТРОВ, ИНЖЕНЕР И ИЗОБРЕТАТЕЛ (УМИРА 2003 Г.). Смятан
за един от най-продуктивните
изобретатели през втората половина на XX в. Сред изобретенията му са първият дигитален ръчен часовник, първата
компютризирана система за измерване на замърсявания, телеметрични устройства за метеорологични и комуникационни сателити, първият в света безжичен сърдечен монитор и др.
Носител на многобройни награди.
1983 - ДЕФИНИРАНА Е ДЪЛЖИНАТА НА
МЕТЪРА. Това става на 17ата генерална конференция
по мерки и теглилки.
Дължината на метъра е
равна на разстоянието,
което изминава светлината във вакуум за 1/299 792 458 от секундата.
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Ако към Македония погледнем през
очите на някогашния Съветски съюз,
както и през тези на Европейския съюз
и САЩ днес, ще е нужен много силен
микроскоп, за да открием разлика във
видяното. Те безусловно я подкрепят и
преди, и днес, поне публично, въпреки
че правотата и правото изобщо не са на
нейна страна в съседския ни лют спор.
Необяснимо е такова съвпадение, когато е от ясно по-ясно кой е крив и кой
прав. Но ако Македония прояви поне
частичка от фантастичните си претенПодготви
Христо ГЕОРГИЕВ ции не към нас, а към някоя от подкрепящите я и днес велики сили, дали и те
няма да ревнат като ранени зверове.
Ако например Бокачо, Балзак, Чосър, Едгар По, Достоевски и кой ли не още се изтипосат като прави македонци
и ако тая фантастика е вкарана дори в учебниците...
Нека сега надзърнем в едно изследване на двете много
знаещи, което значи и храбри, изследователки на новата
ни история - проф. Евгения Калинова и проф. Искра Баева. Те без излишни емоции разкриват подвига, който
сътворяват демонизираната днес БКП и нейният вожд
Тодор Живков по отношение на Македония и прогнилата
й шапка Югославия. Знае се, че след пленума през 1963 г.,
който прекратява окончателно промакедонската политика
в Пиринско, Живков заявява в Белград пред Тито и Цървенковски: “Дори 50 пъти да ме обесят, няма да се откажа от
историята на България”. Явно той последователно е отстоявал тази си позиция. Да се опълчиш едва ли не на
целия свят, на братушките, на Хрушчов, Брежнев и Горбачов, в защита преди всичко на историческата истина, а
не на поредната конюнктура, се иска още нещо друго,
освен акъл, иска се и доблест. Както се каза по друг повод
преди години: който го не може, да ходи да копа. Да
изчезне от политиката. Или да си хвърчи из небесата. Или
да се забие в латинските книжки. А да не създава и поощрява комисии за измиване на ръцете, които са синоним на
поредно предателство.

“Българските преходи 1939-2002”, Евгения
Калинова, Искра Баева, изд. “Парадигма”, 2002 г.
Из глава 3.3 Балканската политика на България
Българската външна политика спрямо Балканския регион започва да се активизира от 1953 г., като получава
тласък от промените в съветската външнополитическа
концепция след смъртта на
Сталин. Гърция и Турция,
които предната година влизат
в НАТО, създават заедно с
Югославия Балкански пакт и
така засилват западните позиции на полуострова. Същевременно се подготвя усилено
и приемането на ФРГ в европейските и атлантическите
структури. Тези неблагоприятни за Москва тенденции
карат новите съветски ръководители да преосмислят отношенията с Югославия. В
началото на юли 1953 г. В.
Червенков е извикан в Москва, за да получи инструкции,
формулирани от съветското
ръководство след пленума,
“разобличил” Л. Берия. Във
външнополитически план от
България се изисква по-голяма настъпателност в Балканския регион и най-вече - да се
нормализират отношенията с
Югославия, но “като с буржоазна държава”.
Българската страна веднага започва да изпълнява тези
указания. Политбюро решава да се подобрят отношенията с Югославия, като се заобикаля най-тежкият въпрос
- македонският. На 20 август
1953 г. на югославската
страна официално е предложено да се нормализират
дипломатическите отношения и в следващите месеци
са разменени посланици,

Все сме трън на
всички заради
Македония

Тодор Живков прекратява промакедонската
политика за Пиринско, 1963 г.
съветските внушения и своя
интернационален дълг, българската страна трябва да
възприеме “временно мълчание, търпимост и сдържа-

Евгения Калинова

Искра Баева

уреждат се редица въпроси,
свързани с общата граница,
активизират се търговските и
културните връзки.
В средата на 1955 г.
Хрушчов посещава Тито в
Белград и така официално демонстрира новата съветска
линия към Югославия. Уверенията на Тито, че страната му
има твърдо отрицателно отношение към НАТО, че “сега
силно се отличава от Запада”
и вървят по самостоятелен
път, карат Хрушчов да оцени
срещата като “рязък обрат” в
двустранните отношения и
най-вече като “сериозен удар
срещу агресивните планове на
американския империализъм”. На връщане от Белград
той прави неофициално посещение в София, за да инструктира българското партийно ръководство, че интересите на международното комунистическо движение и на социалистическите страни налагат незабавно пълно нормализиране и подобряване на
отношенията с Югославия по
държавна линия, а по партийна - постепенно и по-бавно
сближаване. За да изпълни

ност” по македонския въпрос. Това дава възможност
за бързо възстановяване на
контактите с Югославия и
още до края на 1955 г. са
подписани редица спогодби.
В средите на българската общественост обаче все по-често се настоява за ясно определяне на позицията на
страната по болезнения македонски въпрос. Това става
още по-наложително след
проведеното през декември

1956 г. преброяване
на населението
в България
при което в Пиринския край
178 862 души отново се записват “македонци”, а едва 33%
там се определят българи.
Предприетите през 19571958 г. опити на ръководството на БКП да изясни своето отношение по македонския
въпрос са половинчати и силно повлияни от старите партийни схващания.
Повратът в официалното
българско становище по македонския въпрос е извършен
на пленум на ЦК на БКП през

март 1963 г. (https://duma.bg/
v-makedoniya-pak-vri-i-kipi-iotnovo-nie-darzhim-drazhkatana-tigana-n150644?h=
pdfarchive&pdfarchiveId=
2885 - б. Хр.Г.). Той заявява,
че през средните векове и
Възраждането македонска нация не е съществувала, но
след Втората световна война
в рамките на Македонската
република протича процес на
формиране на македонско
национално съзнание и в определен момент, при постигнати двустранни договорености, България трябва да признае този факт. Живков обаче
подчертава, че е недопустимо
това съзнание да се гради на
антибългарска основа. Той
критикува погрешните позиции на БКП от предходния
период към населението от
Пиринския край, като подчертава, че върху това население
партията е извършила “насилие”. Живков категорично заявява, че то е “част от българската нация” и “най-малко
може да става дума някога то
да се присъедини към македонската нация във Вардарска Македония”. Българският лидер чертае и линията,
която трябва да се следва:
“да се борим срещу фалшификациите на историята на
нашия народ, но не по пътя
на разгаряне на споровете,
а чрез обективното й излагане”. До края на 1966 г. и
България, и Югославия не
поставят акцента върху
спорния македонски въпрос...
От края на 1966 г. обаче

югославската
страна променя
своята тактика
и започва неотклонно да поставя въпроса за съществуване на “македонско малцинст-

во” в България. За тази промяна определена роля играят
вътрешните политически и
икономически проблеми на
Югославия, които тревожат и
новото съветско ръководство
в лицето на Л. Брежнев. През
септември 1966 г. на път за
Белград той разговаря с Т.
Живков за положението в средите на югославското ръководство. Впечатлен от уверенията на Тито, че “каквито и
бури да се явяват, те ще
бъдат винаги със Съветския
съюз”, Брежнев инструктира
Живков: “Да се отблъсква
Югославия, това би от полза само на американците.”
През пролетта на 1967 г.
Политбюро решава в условията на засилена антибългарска кампания в Югославия да
продължи линията на “тактично, но настойчиво” разясняване и отстояване на
българската позиция, изработена през 1963 г., но “да
се избягват всякакви поводи за изостряне на споровете по македонския
въпрос и създаване на нови
трудности в нашите отношения, да не позволим на
реакционните кръгове на
Запад да използват тези
спорове, за да атакуват и
нас, и Югославия”.
През 70-те години България настойчиво и напразно се
опитва да убеди Белград да
подпишат общ документ, че
двете страни нямат териториални претенции една към друга, че съществуването на една
нация не е въпрос на признаване от друга, а на самоопределение без принуда. В действията си българската страна не среща подкрепа нито от
СССР, нито от останалите
социалистически държави. Те
оценяват (макар и неофициално) българската позиция по
македонския въпрос като проява на национализъм и несъобразяване със съветската линия. За това допринася югославската дипломация и пропаганда, чиито тези са възприети от съветска страна.
Т. Живков постига известна промяна в отношението на
Москва едва през септември
1973 г., когато в разговорите
си с Л. Брежнев в резиденция
Воден успява да спечели одобрението на съветския ръководител за линията, към която България се придържа от
десет години. Живков използва страха на Москва от евентуално отслабване на позициите й в региона, в който вече
не може да разчита изцяло на
На стр. 11
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Спекулативно време
Ще има ли ваксина срещу надценките, които търговците слагат на стоките?
Лозан ТАКЕВ

Заговори се за шокови цени. И то,
когато те още не бяха се появили при
тока и бензина, някои изпревариха времето. Защото времето, в което живеем, е спекулативно. И цинично.
Ще ви се сторят направо фалшиви
новини, но магазинът, в който пазарувам всекидневно, надмина всичките ми
очаквания и фантазии...
Печеното пиле, което в петък продаваха за 5,99 лева килограма, в неделя вече ни се предлагаше за 8 лева.
Дори да е заради поскъпналия ток,
това колко процента увеличение е? А
за доматите, вместо по 1,20 или 1,60,
този път на касата ми поискаха 4,90 за
килограм... Пъргавото печено пиле от
топлата витрина и луксозните домати
на зеленчуковата сергия по най-спекулативния начин ни принудиха покорно да приемем “неизбежните” нови

От стр. 10
Н. Чаушеску, още по-малко на
Тито и Албания. Той набляга
на опитите на Югославия след
Втората световна война “под
някаква форма да погълне
България, които в момента
са се трансформирали в
стратегия “да обвържат с
двустранни и многостранни
връзки балканските страни
с третия свят” и да ги присъединят към необвързаните
държави срещу двете световни свръхсили, “а всъщност
срещу Съветския съюз”. Т.
Живков е категоричен, че
“главна пречка за тази тяхна
дейност е България” и затова
Югославия се стреми да я дискредитира и изолира, обвинявайки я в национализъм, тъй
като не признава наличието
на “македонско национално
малцинство” в Пиринския
край. Според Живков,

югославската страна
манипулира Москва
с надеждата, че тя ще упражни натиск върху българското ръководство за промяна
на тази линия. Същевременно той подчертава, че ако
България не следва тази политика, югославското влияние “ще ерозира” страната и
ще я откъсне от Съветския
блок. Живков е категоричен,
че няма да промени становището за българската принадлежност на населението в
Пиринския край.

цени, още преди да е паднал шалтерът
на шоковите енергийни ценоразписи...
Не три служебни правителства, не
три поредни парламентарни избора и
който и да е бъдещ редовен Министерски съвет да дойде - ще свършат ли
главното: сериозно и категорично да
спрат нерядко спекулативното поведение на българските търговци, които
чудесно се възползват от кризата! И
затова вече купуваме български хляб с
глутен и много Е-та на двойна и тройна цена... Защото бензинът щял да стане примерно 3-4 лева, електричеството ще скочи двойно и тройно, водата и
тя ще стигне цената на виното (досегашната), а домашната ракия също ще
има нова цена... Защото все пак ще се
наложи да живеем при очаквани хладни есени и зими с новите заявки и
прогнозни плащания, т.е. с бъдещите
ни задължения към топлофикацията.
Вече пратиха едни изравнителни сметки - умът ти се взима. А какво ни чака?
И тук хитруват. И няма кой да ги спре
- начисляват прогнозно потребление
според това какво си ползвал миналата зима, сега неминуемо ще се наложи
да спреш парното, но пак ще плащаш някога щели да ти върнат надвзетите
пари! Щели да ги приспаднат от някакви бъдещи изравнителни сметки след
идното лято. Нищо, че галопиращата
инфлация тия пари отдавна ще ти ги е
изяла. И никой от новите кандидати за
парламента не говори за тази порочна

Тезата на Т. Живков, както
и убедеността, с която я отстоява, постигат желания резултат. Л. Брежнев на няколко пъти подчертава, че е съгласен с нея и ще поддържа
българската позиция на “полезен” национализъм, за да не
се допусне блок на Балканите

практика. Камо ли да я прекрати...
Кой да ни каже има ли граница за
надценките, които търговецът слага при
поскъпването на тока и газа, и какъв
процент може да са те? Знам, че в Европа има закони срещу спекулата, а и
ние имахме, но го отмениха още при
Костов. Що не го върнат обратно, вместо да мислят само за евентуалните
помощи? Кога ще ни предложат ваксина и срещу спекулата, срещу неоправданите шокови цени при тая линия на
бедност и риск от мизерия, по която
сме в челото на ЕС и която ще е достойна единствено за Книгата с рекордите на Гинес!? За да влезе и литерату-

тиск върху нас в това направление и да ни принуди
да тръгнем по такъв път, то
искам съвършено откровено да Ви заявя, че това са
нереални идеи, плод на болни илюзии”.
Активността на българската политика по македонския

рата със стиха на Димчо Дебелянов:
“Да те пресрещне старата на прага...”
На ПРАГА НОВ НА БЕДНОСТТА!

позиция обаче не се променя
и когато генералният секретар на ЦК на КПСС М. Горбачов посещава София през
октомври 1985 г., Т. Живков
категорично му заявява: “И
във Вардарска Македония,
и в Егейска Македония са
българи... Ние не претендираме нито за Егейска Македония, нито за Вардарска Македония, но няма да
им дадем Пиринския край.
Той е съставна част от
България. Този въпрос е
изчерпан”...
[Из писмо на българския
лидер Т. Живков от юни
1970 г. до Й.Б. Тито]

Живков си запазва позицията
за Македония и пред Горбачов
срещу социалистическите
страни. Все още е трудно да
се проследи документално как
и доколко Съветският съюз се
придържа към дадените във
Воден обещания, но две години по-късно Т. Живков уверено предупреждава новия югославски посланик в София, че
“ако някой в Югославия си
въобразява, че Съветският
съюз би могъл да окаже на-

въпрос секва през 80-те години, когато СССР започва интервенцията в Афганистан.
Живков преценява, че настъпателността може да предизвика югославски оплаквания,
че България и Варшавският
договор застрашават сигурността на Югославия и това
да влоши и без друго затрудненото положение на СССР.
Същността на българската

“Образуването и съществуването на една нация не е
въпрос на нейното признаване или отричане от други
страни, а е въпрос на свободна изява на националното самосъзнание на съответното
население и на тази основа на неговото свободно самоопределение при наличието на
дадени исторически условия,
в които то се е развило. Всичко това може да се осъществява действително свободно,
върху демократични начала,
ако преди всичко националното съзнание не се изгражда и
утвърждава и изразява на основа, враждебна спрямо друга
страна. В този смисъл населението на СР Македония има
суверенно право на свободна
изява на своята национална
принадлежност. Въпросът за

националната принадлежност,
включително и за езика на
СРМ, както и на населението
в Благоевградски окръг в
България е тяхна вътрешна
работа и не бива да бъде предмет на външна намеса. От нас
се иска да признаем съществуването на македонско национално малцинство в Благоевградски окръг. С това ние не
можем да се съгласим и по
тези югославски претенции не
можем да направим никакви
отстъпки, тъй като това население е неразделна част от
българската нация. Необходимо е от НРБ и СФРЮ да се
поеме двустранно задължение:
за прекратяване на всяка кампания по македонския въпрос;
за изследване на историческото развитие на българския и
югославските народи с научни средства, от позициите на
марксизма-ленинизма и във
взаимно доброжелателен дух.
Такова двустранно задължение изисква от партиите и
правителствата на двете страни да вземат ефикасни и системни мерки да не се допуска
под каквато и да е форма насаждане и развихряне на национална вражда и национална нетърпимост спрямо другата страна, партия и народ.
Нужно е да се уважава правото на всеки народ да чества
светли исторически събития
от своето минало, като се избягват взаимни нападки”.
ДА на МВнР, оп. 28,
п. 93, а.е. 2134, л. 65-66
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Да дразниш Дракона
Тайван, Южнокитайско море и американският хегемонизъм
Доц. Лъчезар РАДЕВ

“Но ако някой проникне
по-дълбоко в душата му,
щеше да открие, че отвътре
наистина е празен. Изпълнен
с въздух. Надут от болка.
Преситен от отчаяние.”
Алисън Ричман, “Синът
на майстора на маски”,
София, 2021, с. 262
В своето есе “Подход към
несъзнаваното” основателят
на аналитичната психология
проф. Карл Густав Юнг пише
следното: “Онова, което наричаме символ, е термин, наименование или дори картина,
които, макар и познати във
всекидневния живот, освен
своето конвенционално и явно
значение имат и специфични
съдържания. Те намекват за
нещо неясно, непознато или
скрито от нас”.
За разлика от символиката
на съня, която е несъзнавана
по произхода си, политическите символи са продукт на изцяло съзнателен и целенасочен
процес, изпращащ ни специфично политическо послание.
Символът, който помествам тук, забелязах съвсем наскоро в “The Spectator”
(23.9.2021). Той предхождаше
типичен журналистически
анализ с автор Джеймс Форсит по повод създаването на
ново военно обединение между САЩ, Великобритания и
Австралия с абревиатура
AUKUS.
Както символът, нескрито
хибриден по същността си,
откровено грозен, натрапчив
и безсмислен, така и обединението AUKUS, са с неясни
засега параметри. Единствените известни са:
- Че САЩ упражниха влияние върху Австралия да
прекъсне договора си с Франция за няколко ядрени подводници на стойност около 65
милиарда долара, като предложиха те да произведат тези
съдове, които, разбира се,
Австралия да закупи. Ударът
дойде точно навреме и, както
винаги, беше извършен с арогантна и хладна пресметливост. Все пак, както подчертават някои западни анализатори, загубите на САЩ в Афганистан - на стойност приблизително 2,5 трилиона долара трябва по някакъв начин да
бъдат възстановени. Е, първата “жертва” беше Франция
като държава и Макрон като
президент, който си позволи
да говори за “мозъчната

смърт” на НАТО. Но подобни въпроси са тема на друг
анализ.
- Че обединението е насочено явно в подкрепа на Тайван, против Китай, както показва не само текстът на Форсит, но и самият символ: грозният хибрид е затиснал с
лъвския си крак опашката на
Дракон. Може само да се гадае какво би станало, ако Драконът се обърне и облее това
чудовище с горещия си дъх, с
мирис на барут. Изглежда, че
точно това се цели.
Ще си позволя да отбележа
още, че както авторът, така и
повечето наблюдатели, пропускат важен факт. А той е, че
със създаването на AUKUS се
цели въздействие и - по-важното - съществено редуциране на влиянието на Китай в
Южнокитайско море (ЮКМ).
Поместената карта представя геополитическата ситуация в Югоизточна Азия във
връзка с формирането на
AUKUS. Както може да се
види от нея, наличието на
обемни и многогодишни спорове между Китай, Виетнам,
Филипините и Малайзия по
повод на островите и архипелазите в ЮКМ, кара Китай да
оповести своята концепция за
9-те отсечки (9-dush line).
Същността й е, че пространството, ограничено от тях,
което фактически затваря в
себе си площта на ЮКМ,
може да се счита за

китайска
принадлежаща зона
Това означава, че:
Първо. Спорните територии на островите Спратли,
Параселовите острови и
рифът Скарабороу са китайски
владения, което се основава на
исторически факти. Очевидно
е, че в рамките на анализа не
мога да разгледам разнопосоч-

ността и обема на доказателствения материал, но твърдо
мога да предположа, че
AUKUS ще повдигне отново
темата, и то твърде скоро.
Както може да се види от
картата, ЮКМ е с особена
важност за Китай и за цяла
Източна Азия, защото то граничи и с протока “Малака”,
разположен между Индонезия
и Сингапур. Протокът е найнатовареният път за доставка
както на суров петрол и втечнен газ, така и на стоки от найразличен характер. Ясно е, че
и геоикономическата, и геологическата му тежест е безусловна. От това естествено произтича и заключението, че
онзи, който има най-голяма
тежест в региона, той ще определя в твърде голяма степен
съдбата на протока. Изводите
от това са съвършено ясни и
недвусмислени - САЩ и
AUKUS, както и Индия в частност, ще се стремят да ограничат влиянието на Китай, което
съвсем не е нов факт. Целта е
изостряне на противоречията
по повод и на ЮКМ и на протока “Малака”, този път с помощта на Австралия.
Второ. Наличието на отдавнашни спорове на Китай с
Япония - по повод на островите Сенкаку - вещае помощ-

Геополитическа същност на AUKUS и връзката му с 9-те
отсечки (9), първа (1) и втора (2) островни вериги

ната роля на Япония и Южна
Корея (и двете с американски
бази на територията си) към
AUKUS, ако това се наложи.
Япония обаче е твърде наясно
с историческите претенции на
Северна Корея и, ако тя се
изкуши да помогне на
AUKUS, тогава противоречията между двете държави ще
се изострят твърде много и
нищо чудно да навлязат в остра фаза.
Трето. AUKUS също така
цели подпомагане на американската стратегия за първа
(1) и втора (2) островни вериги, надлежно отбелязани на
картата, чиято цел е създаване на военно-отбранителна
зона по времето на Корейската война.
Ясно е, че идеята може да
се възроди отново с особено
внимание към Тайван и за използването му като “дразнител” на Китай, а и като
възможност за военното преоборудване на Тайпе под флага на китайската заплаха.
Преди няколко дни американски анализатори вече предложиха на Тайван да бъдат
дадени и ядрени оръжия, което допълнително ще нажежи
ситуацията. Засега обаче идеята не е подета от официалните
власти във Вашингтон, но това
не означава, че те не обмислят
въпроса, който за тях е от
стратегическа важност. В
дългосрочна перспектива
превръщането на Тайван в ядрена страна е малко вероятно.
Подхвърлената идея е с “проучвателен мандат”, но това аксиоматично не означава, че
трябва да бъде игнорирана.
Що се отнася до Китай, той
гледа със спокойствие на
AUKUS, не планира военни
съюзи (няма нужда от тях), ала
работи с партньорите си по
скрит, но надежден и доверителен начин. Твърде вероятно
е Китай:
1. Да ускори идеята си за
3-та островна верига, в състава на която да използва острови в близост до Австралия,
например Соломоновите острови, като с това да се удовлетворят няколко стратегически цели:
- да държи Австралия “под
око”, като заедно с това наложи забрана за износ на редки
метали за нея и ограничи вноса
на хранителни продукти от нея;
- да разшири периметрите
си на влияние, с което да

компенсира обстоятелствата
около ЮКМ и протока “Малака”, което в бъдеще да блокира начинанията на AUKUS;
- да покаже на САЩ и
Британия, заедно с Русия, че
ще им е все по-трудно да реанимират идеята на транс-тихоокеанско партньорство.
2. Да доведе до нов етап
отношенията си с Индонезия,
извън икономическите проекти с нея, предвид това, че през
нейна територия преминават
4 протока, които са от геополитическа важност за Пекин и
за цяла Източна Азия, при
прекъсване на дейностите по
протока “Малака” и усложняване на отношенията с държавите около ЮКМ.
3. Да продължи и задълбочи отношенията си с Филипините и Бруней, колкото и трудно да се оказва всъщност това,
защото те са пряко разположени по 1-ва островна верига.
4. Да задълбочи контактите си със Северна Корея и да
използва по подходящ начин
“любовта” й към Япония, с
което да намали риска от участието й, макар и непряко, в
AUKUS.
5. Да използва стратегическите си отношения с Русия
за осигуряване на подходящ и
надежден тил в морските пространства на Източна Азия.
Освен това Пекин би могъл да
помисли за осъвременяване и
развитие на военноморските
си сили с ново поколение далекобойни ракетни системи с
надводно и подводно базиране с участието на Русия, за да
противодейства по-ефективно
на стратегията за островните
вериги и Австралия в това
число.
Основният въпрос е:

дали AUKUS въобще
има бъдеще
Отговорът е отрицателен.
И не защото AUKUS е зле
замислен. Той е възраждане на
идеята на Обама за транс-тихоокеанско партньорство в
друг формат и при други геополитически условия.
Основният аргумент е: Развитият капитализъм навлиза в
обемна криза, което означава,
че няма да има нито финансовата, нито моралната възможност, за да осъществи този
проект. И не само да го осъществи, а и да го накара да
действа ефективно. Онова,
което се забелязва и в света, и
в Европа, е, че Западът
продължава да работи с клишета - не само по повод на
Русия и Китай, но и по повод
на живота и битието в широките му рамки въобще, което
фактически го блокира и приближава края му. Следствието
от това е, че процесът все
повече и повече ще се развива
в дълбочина.
Естественото следствие от
него е, че СВЕТЪТ НАВЛИЗА В СЪСТОЯНИЕ НА ЦЯЛОСТНО ПРЕДЕФИНИРАНЕ в сгъстено пространство
и все по-сгъстяващо се време
с предизвикателства от различен характер.
И още: вече сме встъпили
в разгръщането на този процес и връщане назад не е
възможно.
Колизии
са
възможни, но връщане назад не. Това е пределно ясно, а и
оправдава напълно мотото на
анализа.
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„Астри” представя
Алисия Санча
С най-новите си
творби известната
художничка ни води
в своя артистичен
свят, пресъздаден във
Виена и Ковачевица
“Нишката на Ариадна - Опит за
намиране на решение” е озаглавена
самостоятелната изложба на Aлисия
Санча, която се открива на 21 октомври от 11 до 20 ч. в столичната
галерия “Астри” (ул. “Цар Самуил”
34) и може да се разгледа до
12 ноември. Тя съдържа пастич, рисунки и картини.
Алисия Санча е родена през 1950 г.
в София. Нейни родители са Анелия
Людмилова Санча, дъщеря на Мара
Карловска и Людмил Стоянов, и Хосе
Мария де Санча и Падрос - самият той
голям живописец и дълги години сценограф в Сатиричния театър на София. И до днес театърът носи логото, създадено от него. Алисия е трето поколение художник, а в рода им
над двадесет са художниците. Следва живопис и театрална декорация в
“Hochschule fur Bildende Kunst” в
Берлин. Освен че рисува, работи за
театъра, илюстрира книги, работила
е в психиатрична клиника. Живее и
работи във Виена.
Картините от “Нишката на Ариадна - Опит за намиране на решение”
започва да рисува във Виена по време на първата наложена изолация
през 2020 г. и завършва цикъла това
лято в Ковачевица - родното място
на нейния дядо. Тези ограничения и
премествания в пространството отварят и изострят сетивата на изключително ерудирания и чувствителен
художник, какъвто е Алисия. Времето работи за нея, а тя насочва нишката на мисълта и търсенията си към
извора на натурата си - откъсната от
нормалния си живот, сред четирите
стени на ателието си във Виена,
мисълта поема към детството, прекарано в театъра сред сценографските

макети на нейния баща. Връзката,
която прави с гениалните художници от епохата на Класицизма, Барока и Рококо стила - Никола Пусен и
Антоан Вато, я отвеждат до серия
пастичи, вплели в себе си именно
детските спомени и усещането за
нещо, вече видяно, преживяно в техните картини. Респектът към творчеството им е абсолютен. Преминавайки през лабиринта на своите мисли и
чувства, през културните наслагвания
на поколенията художници в семейството, през собствения й интелект,
Алисия изгражда с невероятна лекота и майсторство платната си и в
крайна сметка открива частици от
себе си, разказва галеристката Вихра
Пешева.
Освен 25-те картини и пастичи,
Алисия показва и три свитъка с рисунки, всеки дълъг повече от 3 метра... Рисунки като приказки или като
сънищата на детето Алисия, разказващи за порасналата Алисия; стотици
фигурки, реалистични или фантастични, на хора и събития отпреди три
века или от последните летни дни.

„Родопско величие” нова изложба и каталог
на музея в Смолян
“Родопско
величие” - така
е озаглавена
изложбата,
съдържаща
портрети на
дванадесет родопчани и хора,
свързали завинаги името си с Родопите, и каталогът към нея, издание на РИМ “Стою Шишков” в
Смолян. Момчил юнак, Дельо хайдутин, Поп Григорий, Рада Казалийска, Капитан Петко войвода,
Кольо Шишманов, Яна Шишманова, Пейо Шишманов, полк. Владимир Серафимов, Стою Шишков,
Екзарх Стефан, Николай Вранчев
определяме като величави личности, защото животът и делата им
и до днес предизвикват преклонение, уважение, почит, посочват
организаторите. РИМ “Стою
Шишков” се зае да събере в едно
издание, в един каталог, образите
на най-заслужилите личности за
самоопределението, освобождението и просвещението на родопчани, нарисувани от художничката
Сияна Струнчева, с кратки исторически бележки, представящи
техния живот и дейност. Изложбата и каталогът към нея ще
бъдат изложени в смолянския музей
от 21 октомври - празник на община Смолян и честване 109 години от освобождението на Смолянския край от османско владичество по време на Балканската война
- 1912 г. Официалното откриване
на изложбата е предвидено за
21 октомври от 16.30 ч.

Снежина Петрова е „Една
българка” в премиерния си
моноспектакъл по Вазов

СНИМКИ ВИХРА ПЕШЕВА

Мариана Пенчева дарява слънце и любов
с концерт в Старозагорската опера

СНИМКА ДО - СТАРА ЗАГОРА

НАКРАТКО

Четвъртият концерт от
цикъла “Музика без граници” ще бъде представен на
23 октомври от 19 ч. на
сцената на Старозагорската
опера. “Sole e mare/Слънце
и любов” продължава вече
установената традиция от
специални мултижанрови
камерни концерти, които
поднасят на публиката изненадващи приятни срещи с
непознати произведения от
световната
музикална
съкровищница, интерпретирани от големите оперни
имена, талантливи инструменталисти, актьори, поети.
Този път във фокуса е
световната оперна певица -

мецосопраното Мариана
Пенчева, която избира сцената на Старозагорската
опера за премиерата на камерния концерт с искрящото заглавие “Слънце и любов”, заимствано от едноименната песен на Пучини.
Мариана Пенчева е подбрала камерните творби на
композиторите, чиито опери са в основата на нейната
забележителна международна кариера. Неин партньор
на сцената е младата и талантлива пианистка Василена Атанасова, а към техния
тандем се присъединява актьорът Пламен Манасиев,
който ще внесе допълнителен изискан колорит в програмата с подбрани стихове
любовна лирика, научи
ДУМА от Сийка Лапачка,
пиар на ДО - Стара Загора.

Актрисата Снежина Петрова
влиза в ролята на учителка по
литература, за да представи своята артистична версия за един
вълнуващ урок по разказа на Вазов
“Една българка”. Премиерните
спектакли са на 21, 27 и 28 октомври в театър “Азарян”. Стогодишнината от смъртта на писателя
през 2021 г. е повод за преоценка на
неговото влияние върху най-младите читатели и търсене на нови
възможности за проактивно включване на изпълнителските и визуални изкуства в образованието в
училище. Режисьорка е Десислава
Шпатова, която е съсценаристка
със Снежина Петрова, композитор
- Асен Аврамов, Петя Хайнрих адаптация на разказа “Една българка”. Проектът е на сдружение
“Легал арт център”, реализиран с
финансовата подкрепа на НФ “Култура” и СП “Култура”.
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ДНЕС

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ОБЛАЧНО С ДЪЖД

ОБЛАЧНО, СЛАБ ДЪЖД

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО ОБЛАЧНО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

19

o

С

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

21

o

С

19

o

С

ВИДИН
18 c

ПЛОВДИВ
17 c

СОФИЯ
18 c

РУСЕ
20 c

САНДАНСКИ
19 c

ВАРНА
18 c

ПЛЕВЕН
21 c

БУРГАС
18 c

13

o

С

12

o

С

12

o

С

Сутринта в западната част на Дунавската равнина и на
Горно-тракийската низина ще бъде почти тихо и на места там
ще се образува мъгла или ниска облачност. Минималните температури
ще бъдат между 2° и 7°. До обяд на места в низините все още
видимостта ще е намалена, но бързо ще се подобри. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 17° и 22°.
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево.
Максималните температури на въздуха ще са 17°-20°.
В планините ще бъде предимно слънчево. Максималната температура
на 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 9°.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП

05.10 ¡‡Á‰Ë /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, 7 ÂÔ./
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
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
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 À˛·ËÏˆËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ Ú‚ ¯ÓÛ
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /6
ÒÂÁÓÌ, 9 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÒÂÁÓÌ, 8 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.15 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.25 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.25 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, 7 ÂÔ./

00.05 "Õ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬" (Ô)
01.15 "Àˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡" (Ô)
02.10 "—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡" (Ô)
03.10 "◊Â‚ÂÌ Í‡ÚÓÌ" (Ô)
04.10 "ƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡" (Ô)
05.10 "¿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 "—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡" (Ô)
09.00 "«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ" (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 "Àˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡" (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 "—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡"
21.00 "Œ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡"
(Ô)
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.45 "¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇ" (Ô)
23.20 "—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡" (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.12
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.32
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.24
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.68
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.24
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.9 ÂÔ.1
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.3 ÂÔ.3
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

Използвайте приливите на
енергия, за да помогнете на
другите, които се нуждаят от помощ.

Ще ви бъде трудно и самотно, тъй като любимият човек няма да ви обръща
внимание.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Деловата ви активност е
видимо понижена. Ще прекарате доста време да
мислите за промяна.

Денят ще е благоприятен,
ако сте роден в средата на
ноември. Налагате се сред
останалите.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Tрябва да сте крайно внимателни в работата. Има
голяма вероятност за неуспехи, а и за грешки.

Отделете повече време на
роднините си. Днес се очертават обнадеждаващи
финансови постъпления.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Губите увереност в собствените сили, защото нещата ви няма да се подреждат гладко и лесно.

Ще постигнете успех във
важна работа и ще изпреварите конкурентите, но
са нужни усилия.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Чака ви труден ден. Обкръжаващите ви започват да
се съмняват в достойнствата и заслугите ви.

Началото на деня ви обещава успехи в повечето
лични инициативи. Направете кратко пътуване.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Подхранвайте с решения и
действия всяка осенила ви
идея и ще получите добри
резултати.

Денят ще бъде успешен, но
няма да избегнете и недоразумения. Запазете спокойствие и оптимизъм.

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 ¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂ
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË (Ò˙Ò
ÒÛ·ÚËÚË)
18.40 ìÕÂÍ‡ ‰‡ „Ó‚ÓˇÚî ÒÂË‡Î
21.00 ¬ÂÏÂ
21.30 ì¿ÎË·Ëî - ÒÂË‡Î
22.35 √ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡
23.35 ¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚ
00.15 95-Ú‡ „Ó‰Ë¯ÌËÌ‡ Ì‡
—Ô‡Ú‡Í
ì—‡Ë‰ Ë

ÃË¯ÛÎËÌ.
‡ÎÒÓÌî

01.10 ¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂ
04.15 ìÃ˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓî
05.00 ÕÓ‚ËÌË
05.05 ì¿ÎË·Ëî - ÒÂË‡Î
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Канада на един от индианските езици значи „голямо село”.
През 1661 г. в Стокхолм е създадена първата банка в Европа.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

В пyстинята Сахаpа на 18 февpуари 1979 г. е валял сняг.

За пръв път човек
получи бъбрек от прасе
Революционната операция е извършена от хирурзи в Ню Йорк

СНИМКА JAFAR AHMED/UNSPLASH.COM

В специализираните списания все още
няма научни статии за тази процедура
Хирурзи в Ню Йорк направиха успешна трансплантация
на бъбрек от генномодифицирано прасе на човек. Органът
функционира нормално, пише

вестник “Ню Йорк Таймс”,
съобщиха информационните
агенции.
Животното е отгледано специално за целта. По научен път

органът е “програмиран” така,
че да не бъде отхвърлен от човешки организъм, съобщава
бТВ. Процедурата е извършена на човек в мозъчна смърт
на апаратно дишане. Новият
орган е започнал да произвежда “почти веднага урина и други отпадъчни продукти”, разказва лекарят извършил операцията, д-р Робърт Монтгомери. Според него генномодифицираните прасета могат потенциално да се превърнат “в устойчив и възобновяем източник на органи”.
Според американските медии процедурата е извършена
през септември тази година.
“Това е огромен пробив.
Изключително голямо постижение. Но все още ни предстои да научим повече за
продължителността на работата на органа”, заявява пред
“Ню Йорк таймс” професор,
участвал в изследването.
Медицинският пробив е
напът да спре недостига на ор-

7 рекламни трика
за перфектна храна
Рекламните агенти използват най-различни трикове, за да покажат храната по
най-перфектен начин, за да си я купим.
Каналът “7-те НАЙ” в интернет-платформата vbox7 разказва за седем от тези трика, съобщава “Дарик нюз”.
За да изглеждат добре бургерите, една
от използваните техники е топенето на
сиренето с нещо, подобно на сешоар. Мазнината пък създава илюзията, че месото е
сочно и прясно приготвено.

СНИМКА GIORGI IREMADZE/UNSPLASH.COM

Любителите на бургерите знаят, че
на картинка те изглеждат по един
начин, а в реалността по друг

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

гани за пациенти, нуждаещи се
от трансплантация. Въпреки
това много въпроси остават без
отговор - например, какви ще
са дългосрочните последици за
човешкия организъм.
“Имаме нужда да знаем повече преди тази практика да се
въведе в медицината. И все пак
това е пробив, голяма работа
е”, заявява д-р Дори Сегев,
трансплантационен хирург в
медицинския университет
“Джон Хопкинс”.
Изследователите отдавна
проучват “отглеждането” на
органи при прасетата, които
да са подходящи за трансплантация на хора. Целта е да не
се чака на донори, а да има
постоянна наличност от различни органи – сърца, дробове, бъбреци.
В момента над 100 хил. американци са включени в листата
на чакащите трансплантация на
бъбрек пациенти. В ЕС такива
са над 60 000 души, от които в
България са близо 900.

За да заснемат сладолед професионалните фотографи го заменят със смес от картофено пюре, балсам за коса и оцветител.
Широко използван начин за създаване
на усещане, че храната тъкмо излиза от
фурната, е загрят в микровълнова фурна
тампон, който се поставя зад храната.
За да изглежда апетитна кулата от палачинки се поставят картонени дискове между тях, а моторно масло заменя сиропа.
За перфектен цвят и прикриване на
несъвършенства по плодовете се използва червило, освен това се напръскват с
разтвор от вода и глицерин.
За да се направи красива снимка на мляко
със зърнени храни, купата се запълва с тесто, а отгоре се излива лепило, вместо мляко.
»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

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

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

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

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

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

œÓÔËÚ‡ÎË –‡‰ËÓ ≈Â‚‡Ì:
- «‡ Í‡Í‚Ó ÒÎÛÊË ÒÛÚËÂÌ˙Ú?
- ƒ‡ ÔÓ‚‰Ë„‡ ÒÎ‡·ËÚÂ, ‰‡ ÔËÚËÒÍ‡ ÒËÎÌËÚÂ, ‰‡ ÔË‚ÎË˜‡ Ï‡ÒËÚÂ!

œÓÙ. ¡Œ–ﬂÕ¿ ’–»—“Œ¬¿,
·Ë‚¯ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡
Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡
ì—‚. Ò‚. ËËÎ Ë ÃÂÚÓ‰ËÈî
¬¿À≈Õ“»Õ “¿Õ≈¬, ‡ÍÚ¸Ó
Àﬁ¡ŒÃ»– »¬¿ÕŒ¬, ‰ËÔÎÓÏ‡Ú
Ã»À Œ ¡¿√ƒ¿—¿–Œ¬,
˜ÎÂÌ Ì‡ Õ— Ì‡ ¡—œ
Ã»ÃŒ«¿ ¡¿«Œ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡

Михаела
Филева
пее онлайн
новите си
песни

СНИМКА MONTE MUSIC

Поп иконата Михаела Филева представя онлайн концертни версии на три песни
от албума “ИН и ЯН”. Събитието се състоя на 15 май и
съвпадна с юбилейния рожден
ден на певицата, а организаторите му от “Монте мюзик”
дадоха възможност на меломаните да закупят билети и за
излъчването му онлайн.
Вълшебните мигове и
изпълнения от събитието бяха
заснети от екипа на Алекс
Борназ, за да може сега, в началото на есента, да имат нов
живот в дигиталните медии,
съобщават организаторите.
Проектът се осъществява
с финансовата подкрепа на
Национален фонд “Култура”.

Индийка роди
на 70 години
Индийка на 70 години роди здраво бебе чрез цезарово сечение, което я прави една от най-възрастните
майки, раждали някога, съобщава
БГНЕС като се позовава на Анадолската агенция.
Дживунбен Рабари от щата Гуджарат заченала след рядка ин витро
процедура и осъществила мечтата си
да стане майка. Лекарят Нареш Бханушали, който ръководи център за
ин витро процедури и е гинеколог
на Рабари, заявил: “Двойката дойде
при мен преди година. Първоначално нямахме желание да правим това
поради възрастта на жената. Но те
плачеха и се молеха, за да имат
рожба, за това решихме да го направим.”

РЕЗУЛТАТИ
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Боби Цонев е №1 за септември
Владимир НИКОЛОВ

Футболистът на Левски Борислав Цонев бе отличен като
Играч на месец септември. Халфът, който отскоро е и национал,
събра 9 гласа в гласуването на спортните редакции и медии.
Шест гласа получи Юрген Матей (ЦСКА), абсолютният голмайстор в българския елит Мартин Камбуров (Берое) остана с 4
гласа, а Дориан Бабунски (Ботев Вр) - с 1. “Благодаря на всички,
гласували за мен, както и на моите съотборници за подкрепата”,
каза “синята десетка” при награждаването и отрече, че е в обтегнати отношения с треньора Станимир Стоилов.
“Станимир Стоилов се е съсредоточил изцяло върху представянето на отбора и има ли нещо нередно, веднага го казва. Първата
победа под негово ръководство ни даде спокойствие въпреки голямото напрежение преди мача. Успехът ни даде нужната увереност
и ще започнем да побеждаваме повече. Иначе в големите отбори
като Левски и ЦСКА винаги е имало спекулации и напрежение”,
каза още Цонев. Той за втори път е отличен като “Играч на месеца”.
Първият път бе точно преди година.

СНИМКА БГНЕС

Борислав Цонев с приза за №1 на септември

БФС се отчита за ВАР
За една година технологията е приложена в 57 случая в 90 мача
БФС направи равносметка от прилагането на системата ВАР година след старта
й в българското първенство.
Според нея навлизането на
технологиите е изиграло
ключова роля за по-голямата
обективност и справедливост
при взимането на решения от
съдиите. Отчетено е прилагането на системата в 90 мача
от Първа лига, Купата на
България и в мача за Суперкупата на България. В над
92% от разгледаните ситуации реферите са взели правилни крайни решения с помощта на технологиите.
На 17 октомври 2020 г.
стартира първият етап от
обучението на българските
рефери за работа със системата ВАР - 4-годишен проект, финансиран с близо 2
милиона евро от БФС. Подготовката през зимата и през

лятото на 2021 г. включваше
3 основни фази: онлайн обучение, симулационни мачове и турнири на юношески и
женски отбори. С безценната помощ на юношеските
отбори до 17 и до 19 г. на
софийските Левски, Славия,
ЦСКА, Септември, Локомотив, Царско село, Национал,
Барокко, ЦСКА 1948 и РД
Спорт, както и на 6 женски
отбори, и след изиграването
на 60 демонстративни двубоя сертификати са получили 30 ВАР рефери, 29 помощници, а още 30 имат
права да ръководят срещи с
използване на системата, макар и без сертификат.
15 стадиона преминаха
успешно инспекция от експерти на ФИФА. За прилагането на системата са ангажирани 4 ВАР вана - 2 за
мачове в София и в Северо-

западна България, и по 1 за
Северна България и за
Южна (Пловдив, Стара Загора и Кърджали).
Системата дебютира
официално в плейофната
фаза на сезон 2020/2021 г.
и бе използвана във всички
15 мача от първата шестица
на Първа лига, във финала
за Купата на България и в
баража за определяне на
представителя ни в Лигата
на конференциите.
От началото на сезон
2021/2022 г. общо 90 двубоя вече са били обслужени
от ВАР. Системата е приложена в 57 случая в тези 90
мача (средно веднъж на 1,6
мача). Т.нар. “положителни
намеси”, при които използването й e довело до коректно крайно решение, са 48.
От тях 16 корекции са директни (без видеопреглед от

страна на рефера), като 15
от тях са свързани със засади, а една - за признаване/
отменяне на гол при спорно
положение на голлинията.
При останалите 32 “положителни намеси” се е стигало
до видеопреглед и от главния съдия - в 22 за отсъждане/отмяна на наказателен
удар, в 8 за отсъждане/отмяна на червен картон и в 2 за
нарушение при изграждане
на голова атака.
Неправилните намеси на
ВАР досега са 9, като 4 от
тях не са довели до
отсъждане на грешно решение и не са ощетили отборите, защото главният рефер
се е уверил в правилността
на първоначалното си решение. Само в 5 случая “пасивната намеса” е довела до
грешни отсъждания, касаещи наказателни удари.

ЦСКА пуска
публика на
мача със Зоря

Янис Адетокунбо забива в коша на Бруклин Нетс
за победата на шампиона Милуоки Бъкс със 127:104
в откриващия мач на сезона в НБА. Гъркът записа
“дабъл дабъл” - 32 т. и 14 борби, както и 7 асистенции

Мачът между ЦСКА и Зоря довечера от
Лигата на конференциите ще се играе пред
публика, съобщиха от клуба. Информацията
бе потвърдена от Министерството на здравеопазването и Столичната регионална
здравна инспекция.
Зрителите, които искат да гледат на
живо срещата от 22 часа на Националния
стадион “Васил Левски”, ще трябва да покажат зелен сертификат - те трябва да са
ваксинирани, да имат сертификат за преболедуван КОВИД-19 или да имат отрицателен ПСР или антигенен тест.
Старши треньорът Стойчо Младенов
иска тимът му да покаже по-голяма ефективност и в двете фази на игра, за да достигне
до важната победа. Той призова феновете за
подкрепа и очаква те да напълнят стадиона.

Шампионска лига
III кръг
Група А
Брюж - Манчестър Сити 1:5 0:1
Кансело (30) 0:2 Марез (43-д) 0:3 Уолкър
(53) 0:4 Палмър (67) 1:4 Ванекен (81) 1:5
Марез (84); Пари Сен Жермен – РБ
Лайпциг 3:2 1:0 Мбапе (9) 1:1 Силва
(28) 1:2 Мукиеле (57) 3:2 Меси (67 и 74д). 1. ПСЖ 7 т. 2. Ман Сити 6 3. Брюж
4 4. РБ Лайпциг 0. IV кръг (3.11): Ман
Сити - Брюж и РБ Лайпциг - ПСЖ.
Група В
Атлетико М - Ливърпул 2:3 0:1
Милнър (8) 0:2 Кейта (13) 2:2 Гризман
(20 и 34) 2:3 Салах (78-д); ЧК: Гризман
(А-52); Порто – Милан 1:0 Диас (65). 1.
Ливърпул 9 т. 2. Атлетико М 4 3. Порто
4 4. Милан 0. IV кръг: Милан - Порто
и Ливърпул - Атлетико М.
Група С
Бешикташ – Спортинг Лисабон 1:4
0:1 Коатес (15) 1:1 Ларин (24) 1:2 Коатес (27) 1:3 Сарабия (44-д) 1:4 Паулиньо
(89); Аякс - Борусия Д 4:0 1:0 Ройс (12авт) 2:0 Блинд (25) 3:0 Антъни (57) 4:0
Алер (72). 1. Аякс 9 т. 2. Борусия Д 6
3. Спортинг 3 4. Бешикташ 0. IV кръг:
Спортинг - Бешикташ и Борусия Д - Аякс.
Група D
Интер - Шериф Тираспол 3:1 1:0
Джеко (34) 1:1 Тил (52) 2:1 Виал (58) 3:1
Де Врай (67); Шахтьор Донецк - Реал
М 0:5 0:1 Кривцов (38-авт) 0:3 Винисиус (52 и 56) 0:4 Родриго (65) 0:5 Бензема
(90+1). 1. Шериф 6 т. 2. Реал М 6 3.
Интер 4 4. Шахтьор Д 1. IV кръг: Реал
М - Шахтьор Д и Шериф Т - Интер.
Втора лига, XIII кръг
ЦСКА 1948-2 - Септември Сим
2:0 1:0 Добрев (69) 2:0 Личев (83).
1. ≈Ú˙
1 3 1 0 1 2 37:13 3 1
2. ’Â·˙
1 3 9 1 3 26:11 2 8
3. —Ô‡Ú‡Í ¬Ì
1 3 8 3 2 24:16 2 7
--------------------------------------------------4. ÃËÌ¸Ó
1 3 7 5 1 22:12 2 6
5. —ÂÔÚÂÏ‚Ë —Ù 1 3 8 1 4 28:12 2 5
6. —Ú. ÒÎ‡‚‡
1 3 7 2 4 16:15 2 3
7. ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ-2
1 3 6 3 4 26:22 2 1
8. Ã‡Ëˆ‡
1 2 6 2 4 25:21 2 0
9. —ÔÓÚËÒÚ
1 3 6 1 6 11:15 1 9
10. —ÓÁÓÔÓÎ
1 3 4 5 4 14:12 1 7
11. ÃÓÌÚ‡Ì‡
1 3 4 4 5 11:14 1 6
12. ÷— ¿ 1948-2 1 2 4 3 5 15:18 1 5
13. ¡ÓÚÂ‚ œ‰-2
1 3 3 5 5 14:17 1 4
14. ƒÓ·Û‰Ê‡
1 3 3 4 6 13:17 1 3
15. Ã‡ÂÍ
13 2 7 4 8:16 13
16. ÀËÚÂÍÒ
1 3 2 6 5 11:13 1 2
--------------------------------------------------17. —ÂÔÚÂÏ‚Ë —ËÏ 1 3 3 3 7 18:29 1 2
18. ﬂÌÚ‡
13 2 4 7 8:17 10
19. ÕÂÙÚÓıËÏËÍ
1 3 1 3 9 11:33 6
20. ÀÂ‚ÒÍË
11 1 1 9 6:21 4

XIV кръг
петък, 16.00: Марек - Левски Лом;
събота, 16.00: Лудогорец-2 - Добруджа; Хебър - Литекс; Янтра - ЦСКА
1948-2; Септември Сим - Марица;
Спортист - Монтана; 17.00: Созопол Струмска слава; неделя, 16.30: Етър Септември Сф; понеделник, 16.00:
Миньор - Спартак Вн; вторник, 16.00:
Ботев Пд-2 - Нефтохимик.
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО МАКС СПОРТ 3
Лига на конференциите
22.00 ЦСКА - Зоря Луганск
ПО БТВ ЕКШЪН
Лига Европа
19.45 Лудогорец - Брага
22.00 ПСВ - Монако
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
14.00 Турнир в
Антверпен (мъже)
ПО МАКС СПОРТ 3
14.30 Турнир в Москва (мъже)
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ НА ПИСТА
19.30 Световен
шампионат в Рубе
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