Възможни са
евросанкции
срещу
Полша

Проф. Румен Гечев:
ГЕРБ слугуваше
на чужди интереси
за АЕЦ „Белене”

Йова Станкова:
Всяка книга
е експеримент
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Как гласуваме
с машина
на вота „2 в 1”
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Над 630 хил. небитови крайни потребители ще получат компенсация от 110 лева на мегаватчас. Бюджетът на програмата е 450
милиона лева, обяви премиерът Стефан Янев.
Стр. 4

Радев с шанс за
победа на първи тур
56,4% заявяват, че ще гласуват на президентските избори

Б

Шанс да бъде избран
още на първи тур има президентът Румен Радев според национално представително изследване на “Галъп
интернешънъл болкан”,
поръчано от БНР. Данните
са от периода 10-17 октомври. 51,2% ще дадат гласа

ългарската нация е решила комай да извърши със себе си експеримент - да тръгне напреки и
въпреки на световния и европейския опит, геройски да му се опъне и да се бие в гърдите: “Булгар,
булгар!”. Резултатът е, че българската нация мре. Не, тя не просто
умира. Това е ненужно възпитано
за ситуацията. Тя мре. Последната
една година мре и от простотия и
глупост. Такова не е било. И това
го прави народ, който се е гордял
и се гордее със своята образованост.
Оня ден “образованите”
тръгнаха да бият министъра на образованието. Патриоти били. Патриоти, ама по Ботев: “... душа дава
за наука, за свобода; но не свойта
душа, братя, а душата на народа!”
1873.
На 15 септември с.г. Ботев
публикува “В Механата”, с прочутата реплика: “а вий... вий сте идиоти!” Положението на механите в
последно време е първа грижа на
обществото. То може да мре, но
най си умира да може да влезе в
кръчмата. Това е безумие и безумците днес са на почит, защото тези,
които искат да ги вразумят, се оказаха малцина и гласът им - “глас в
пустиня”.
Не питайте какво е искал да
каже Онзи, написал “Народе????”.
Видно е.
Ако българската нация не бъде
спряна със сила, тя ще доведе експеримента до “успешен” край. Но
трябва лидерство и воля, а не да се
слуша гласът на тълпата.

EUR:
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Готвят мерки за бита срещу скъпия ток
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Още
7 формации
в „БСП
за България”
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Карадайъ, който има 7,9%.
56,4 процента са сигурни, че ще гласуват на президентските избори. 54,2%
ще се включат в парламентарния вот. Над 20 на сто
биха гласували, но не са сигурни.
Потенциален проблем

ще е уплахата от вируса и
боязън от машинното гласуване. Всичко това, заедно с
кризисната политическа и
икономическа
ситуация,
прави изборите трудни за
прогнозиране, твърдят от
“Галъп”.
Стр. 4

ƒ”Ã¿ œ–»«Œ¬¿¬¿: ¡⁄ƒ≈“≈ Œ“√Œ¬Œ–Õ»!

CHF:
1.82959
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си за Радев и Илияна Йотова. Втори остава подкрепеният от ГЕРБ Анастас
Герджиков, за когото биха
гласували 22,5%. Досегашният председател на ВКС
Лозан Панов събира едва
6,2 на сто и е изпреварен
от лидера на ДПС Мустафа

c

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Пред моловете вече проверяват за сертификати. Дълги опашки има пред пунктовете за тестване срещу КОВИД-19,
много хора се наредиха и за ваксинация, не са малко и търсещите зелените си сертификати. От здравното
министерство вече коригираха част от първоначалните мерки, отпуснаха и гратисен период на заведенията
Стр. 2
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Дават зелен сертификат
още след първата доза
До понеделник обектите с дейност на закрито няма да бъдат глобявани за нарушения
Още през първия ден на новите
КОВИД-мерки в страната от Министерството на здравеопазването започнаха за правят промени и да дават уточнения. Сертификат ще получи всеки
веднага след първата доза на ваксината,
а не след втората, когато има завършен
ваксинационен цикъл. Този документ
обаче ще важи само у нас и то само за
месец, докато бъде поставена и втората доза. Сертификатът за преболедуване вече ще е с годност от една година.
От МЗ обаче остават твърди срещу
искането за признаване на антитела за
издаване на документа.
Друга промяна е въвеждането на

гратисен период за глобяване на всички
обекти с дейност на закрито, които допускат нарушения. До понеделник те ще
получават само предписания за отстраняването им, но не и финансови санкции, за да имат време да се пригодят към
новите изисквания. За служителите на
тези обекти се осигуряват безплатни
антигенни тестове.
Обмисля се и въвеждане на зелен
сертификат за държавната и общинската
администрация, която работи с хора на
гише. До 4 седмици това ще се отнася и
за учителите. Образователният министър
Николай Денков обаче се зарече, докато
е на длъжността, да не допусне задължи-

телна ваксинация в системата.
Здравният министър Стойчо Кацаров отново наблегна, че ситуацията с
пандемията у нас е много тежка и болниците са близо до максималния си капацитет от легла и екипи. Ако се стигне до локдаун и невъзможност на здравната система да се справи, можем да
търсим помощ от Европейския съюз
във вид на медикаменти, кислород и
превоз на пациенти в тежко състояние
до чужди болници.
Продължават опашките за ваксиниране пред болници, поликлиники и здравни инспекции. Напрежение възникна
пред “Пирогов”, където от рано сутрин-

Президентът уважи годишнината
от Освобождението на Гоце Делчев

та служители на болницата се наредиха
за тестване, за да стигнат до работното
си място. Сривове в националната здравно-информационна система пък попречиха на темпа на ваксинация, тъй като
доведоха до забавяне на регистрациите.
Опашки за тестове имаше и пред моловете, основно от служители.
Все повече общини и отделни училища излизат в дистанционно обучение
заради повишена заболеваемост. Това
направиха и някои университети.
Продължават протестите срещу новите
мерки, като във Велико Търново например заплашиха, че ще бойкотират зелените сертификати.

Билетът в София остава
1,60 лв., но само за 30 минути
Загубите на столичния
транспорт достигат 44 млн.
лева и затова общината иска
помощ от държавата. Към януари се очаква те да са 55 млн.
лева заради повишените разходи за горива. Този път искането за помощ не бе отправено
от кмета Йорданка Фандъкова,
а от общински съветници от
ГЕРБ и патрньора им ВМРО.
За първи път от общината
заговориха и за конкретни
цени на билетите според новата тарифна политика, която се
очаква да бъде обявена от
дълго време. Новите билети ще
са за време и този за 30 минути ще струва 1,60 лева, а за 60
минути ще е по-скъп. Така сегашният билет ще изчезне.
Прогнозите са, че новият начин за таксуване ще влезе в
сила още от ноември.
На фона на тази транспортна криза общинарите от управляващото мнозинство са се

109-та годишнина от Освобождението на Гоце Делчев
бе отбелязана тържествено с
празнична програма, която
заради усложнената епидемична обстановка бе редуцирана
и премина при стриктно спазване на противоепидемичните
мерки. Специален гост на
тържествата бе президентът
Румен Радев.
На 19 октомври 1912 г. Родопският отряд на ген. Стилян
Ковачев, рамо до рамо с доброволческите чети на Стоян
Мълчанков, Иван Ботушанов,
Стоян Филипов, Пейо Яворов
и
Македоно-Одринското
опълчение, носи свободата на
Неврокопския край. В знак на
почит и преклонение пред делото на всички, помогнали за
освобождението, бяха положени цветя пред паметниците на
някои от най-бележите исторически фигури, а Неврокопският митрополит Серафим от-

служи заупокойна молитва и
благодарствен молебен.
“Повече от 700 са неврокопчаните, които се включват
в опълчението и участват в
боевете за освобождението на
Македония и Одринска Тракия. 150 са участниците в доброволческите отряди, над 300
се включват в местните чети
на ВМОРО и четите на организацията, които преминават
границата”, припомни кметът
на община Гоце Делчев Владимир Москов. “С устрема на
отрядите и четниците паднаха
оковите на робството и Неврокоп завинаги зае своето достойно място в свободното
българско отечество. Вие, хората от града, продължавате
да пазите и развивате традициите на този прекрасен
български край. Желая ви непреклонна воля да отстоявате
каузата за свободна и силна
България”, обърна се към ме-

стните Румен Радев и заедно
Москов положи цветя на паметника на загиналите във
войните.
За значимия принос към
развитието и популяризирането на българското фолклорно
изкуство и по повод 75-годишнината от неговото създаване,
президентът награди с плакет
“Свети Кирил и Методий”
първия ансамбъл в България Неврокопския ансамбъл за
народни песни и танци. Формацията получи и “Кристално
огърлие” от Съюза на българските музикални и танцови
дейци, а Запрю Икономов
получи посмъртно “Златна
лира” за високи художествено-творчески постижения.
Бе открита и документалната изложба “75 години Неврокопска съкровищница”, а
Неврокопският ансамбъл отбеляза юбилея си с празничен
концерт.

заели отново с акцията за забрана на каруците по столичните улици. Предлага се това
да стане от юни следващата
година. “Арестуваните” коне и
каруци ще се водят в кв. “Требич”, където ще бъде отделен
специален терен. За инфраструктурата му ще бъдат отделени 200 000 лева и за животните ще се грижат от общинското предприятие “Екоравновесие”. Стопаните ще могат да
прибират конете си, след като
представят паспорт за тях и
като платят разходите, направени за издръжката им.
Другата новина, свързана
с движението в София, е, че
разширяването на синята и
зелена зона, което бе обявено
преди няколко месеца, ще влезе в сила от 1 декември. Промени ще има и в служебното
паркиране.
Коментар на стр. 6

Градският транспорт
на Варна е в колапс,
отива на прокурор
Общинското дружество “Градски транспорт” във Варна е в
колапс и ще бъде проверявано от прокуратурата, обяви вторият
в листата на БСП и градски лидер на левицата във Варна Борислав Гуцанов. Според него фирмата е на път да постави рекорд
по най-дълго издържалото в будна кома търговско дружество.
Той недоумява как управлението на ГЕРБ в общината е успяло
да превърне дружество с добри финансови показатели в парцалена кукла на изкуствено дишане. В същото време 150 млн. лева
са се излели безвъзмездно в него по проекта “Интегриран градски транспорт”. “Критото финансово напрежение заради натрупани над 14 млн. лева загуби може да избухне всеки момент и
да остави Варна без обществен транспорт”, предупреди кандидатът за депутат. По думите му приходите от системата за продажба на билети не отиват в общинското дружество, а в общинското предприятие “ТАСРУД”, което стопанисва автоматите и
е на пряко подчинение на кмета Иван Портних. “Така администрацията е във финансова война с търговско дружество, на
което е едноличен собственик”, обясни градският лидер.
Гуцанов е поискал да научи какво е реалното състояние на
дружеството от Агенцията за държавна финансова инспекция
чрез заявление за достъп до доклада от проверката на “Градски
транспорт”, направена в началото на годината. Оттам са отговорили, че докладът е изпратен на органите на прокуратурата.
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Още 7 формации
в „БСП за България”
Още седем формации подписаха споразумение за съвместно явяване на парламентарните избори с “БСП за България”. Към коалицията официално се присъединяват Българската земеделска партия и партиите “Подем”, “Българска пролет”, “Българска левица”, “Движение за
социален хуманизъм”, “Съюз за отчествеството” и Социалистическа партия
“Български път”. “Благодаря Ви, че сме
заедно. На предишните избори нашата
коалиция беше със 17 формации, сега
сме 21. Ще се радваме всички активно да
участват във формирането на политиките на “БСП за България” в следващото
Народно събрание”, заяви зам.-председателят на БСП Атанас Зафиров. Другата
седмица се очаква към лявото обединение да се присъединят още 8 граждански
движения и организации.
БСП е гарант за осигуряване на сигурност, социална справедливост, стабилизиране на държавата, бързо икономическо възстановяване и има ясна програма за първите 100 дни на управлението
след изборите. Това заяви в Елхово водачът на листата на левицата за Ямбол и
Пловдив Кристиан Вигенин. Той и кандидатите за народни представители на
“БСП за България” Пенка Илиева, Владимир Стоев и Здравко Златаров се срещнаха и разговаряха с елховлии.
Вигенин припомни най-спешните
мерки, които БСП предлага за овладяване на кризата - намаляване на ДДС от
20% на 9% на енергоносителите и на
основните храни, разширяване на броя
на енергийно слабите семейства и размера на помощите, осигуряване на безплатни 200 киловатчаса за всяко семейство до март; свръхпечалбите, натрупани в енергийните производители и
търговци, да се разпределят справедливо върху българския бизнес и икономика. Пенка Илиева изтъкна, че благодарение на БСП беше повишено заплащането на втората година от майчинството.

Левицата предлага повече държава, регулация,
подкрепа за възрастните хора и младите семейства

Зам.-председателят на БСП Кристиан Вигенин подкрепи
кампанията на водача в Търговище ген. Кольо Милев
Владимир Стоев посочи, че левицата е
за подпомагането на общините при решаване на най-неотложните проблеми с
транспорта, амортизираната ВиК-мрежа и разбитата улична мрежа. Здравко
Златаров определи “БСП за България”
като отговорна политическа сила, която
отстоява принципи.
Вигенин присъства и на откриването на кампанията на БСП в Търговище,
където подкрепи листата на партията и
водача ген. Кольо Милев. “След тези избори левицата има шанс да се превърне
в ядро и стълб на следващото управление
и да създаде около себе си стабилно мнозинство, като заложи на опита, с който

повечето от новите претенденти не разполагат. Влизаме в кампанията с конкретни предложения, облечени в законодателни инициативи”, подчерта той. Това е
единственият избирателен район, в който може да изберете двама генерали - ген.
Милев и ген. Радев, обърна се Вигенин
към жителите на Търговище. Хората незабавно трябва да усетят подкрепата на
държавата във всеки сектор, заяви ген.
Милев. “Кризата е очевидна и тревожи
всички, предстои зима с много неизвестни и само разумната политика може да
внесе успокоение и да намали щетите.
БСП е двигател и гарант за политика на
разума, за политика на нелеките, но отго-

ворни решения”, подчерта той. БСП
предлага семейно подоходно облагане,
еднократна помощ за второ и трето дете,
безплатните лекарства за децата до 14годишна възраст, по-ниска ДДС ставка за
основни хранителни продукти, изреди
водачът на листата.
БСП има готови решения и специалисти, които веднага да поемат кормилото на властта, за да се излезе от кризата, каза при откриването на кампанията в Смолян водачът на листата Емил
Хумчев. Той подчерта, че само левицата
има програма за първите 100 дни на
новия парламент, в която са заложени
мерки за всеки сектор. Хумчев изрази
тревога, че за 10 години Смолянска област е първа у нас като най-обезлюдяващ регион. По думите му обаче БСП
има решения за излизане от демографската криза, от безвремието и апатията.
БСП предлага повече държава, повече
регулация, подкрепа за възрастните хора
и младите семейства, категоричен бе
Хумчев. Депутатите от региона ще настояват за повече пари за Смолян в
бюджета за догодина.
Да пазим родното производство, призова водачът на листата на БСП в Ловеч
Вяра Емилова, която се срещна с местни
производители. “Проблемите ви са обичайните за всеки дребен фермер в България - липса на държавна подкрепа, липса
на пряк достъп до борсите, липса на каквато и да е защита срещу капризите на
времето и особено срещу градушките, наводненията и сушата. Малкият и среден
бизнес са гръбнакът на нашата икономика и БСП е готова с мерки в тяхна защита, както е записано в програмата за управлението на левицата в първите 100
дни”, подчерта Емилова.

Нинова призова да бъде спрян износът на дърва
Корнелия Нинова използва социалните мрежи, за да призове служебното правителство незабавно да спре износа на
дърва за зимните месеци.
“Първо трябва да осигурим топлината за българските семейства. Ако не
побързат, до дни ще е
късно”, настоя председателят на БСП. Повод за
позицията й са повишаващите се цени на ток, газ и
парно, заради които хо-

рата масово минават на
дърва за огрев и се презапасяват, изплашени как
ще изкарат зимата. “Това
повиши търсенето, цените скочиха неимоверно, а
дървата изчезнаха от
складовете. От юни досега увеличението е с близо
300%. 1 244 068 домакинства у нас се отопляват
само на дърва. Сега те са
изправени
пред
невъзможност да си ги
осигурят за студените

зимни месеци. Проверих
и установих, че в последните месеци се увеличава
износът от България”, написа Нинова.
Шестте държавни горски предприятия в страната ще осигурят необходимото количество дървесина за отоплителния сезон
въпреки повишеното търсене през тази година, увериха от МЗХ, позовавайки се на доклади от директорите им. Министерст-

вото твърди, че е създадена организация за регулярното предоставяне на
дърва за огрев на физически лица за лични нужди.
Министър Христо Бозуков апелира гражданите
да се снабдяват само със
законно добити дърва за
огрев. Въпреки повишеното търсене цените на
дървата са сходни с миналогодишните, твърдят
директорите на горски
предприятия.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!
Честити 102 години на

Янаки Стоилов подкрепи Галина Захарова за шеф на ВКС
Правосъдният министър Янаки
Стоилов няма да издига своя номинация за шеф на Върховния касационен съд (ВКС) и подкрепи Галина
Захарова. Тя е била член на ВСС, а
в момента е зам.-председател на
ВКС. Съдия Захарова е първата и
засега единствена кандидатура за
поста на Лозан Панов, чийто 7-годишен мандат изтича на 10 януари.
Номинацията й бе издигната от колегите й във ВКС с 83 гласа “за” и
само 1 “против”. Право на номинация имат и представителите на

Съдийската колегия във ВСС. Последната възможност за внасяне на
кандидатури е на заседанието на
ВСС следващия четвъртък.
Проваленият избор за членове на
ВСС министърът обвърза с ниското доверие към съвета, довело до
ниското участие за гласуване в
Общото събрание. Той припомни,
че в 46 НС започна дискусия за
промяна в Закона за съдебната
власт в частта за формулата, по
която се конституира ВСС. По
повод делото в Европейския съд по

правата на човека, с което съдия
Мирослава Тодорова осъди България заради уволнението й през
2012 г. под натиск на тогавашния
премиер Бойко Борисов и вътрешния му министър Цветан Цветанов,
Стоилов призова политиците да си
дават сметка, че и в най-силните си
позиции трябва да се съобразяват с
правото. Проблемът е, че тези решения от Съда в Страсбург идват
късно и не засягат статуса на хората, заради които са започнали, коментира министърът.

инж. ДИМИТЪР
ТЕНЕВ!
Желаем ти от сърце да си все така здрав, с
бодър дух и силите никога да не те напускат!
С много обич и уважение:
От цялото семейство!
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Кабинетът готви мерки
и за бита срещу скъпия ток
Компенсират бизнеса със 110 лева на мегаватчас
Предвид очакваните нови
по-високи цени на тока за битовите потребители от началото на следващата година, служебното правителство обмисля варианти за подпомагане на
домакинствата, стана ясно от
думите на премиера Стефан
Янев вчера на брифинг в Министреския съвет. Това той
обяви в отговор на въпрос
обмисля ли се намаляване ДДС
върху тока за битовите потребители. Янев каза още, че правителството има идеи и готовност с мерки в подкрепа на
битовите потребители, но не
пожела да обяви подробности.
Над 630 хил. небитови
крайни клиенти ще бъдат подкрепени заради високите цени
на електрическата енергия,

съобщи Янев. Те ще получат
компенсация от 110 лева на
мегаватчас. Първоначално се
обсъждаше сумата от 50 лв.
за мегаватчас, която обаче
според фирмите е крайно недостатъчна. Компенсациите
ще бъдат изплатени до края на
календарната 2021 година.
Бюджетът на програмата е
450 милиона лева. Парите са
налични и изплащането им
може да започне веднага,
уточни Янев. По неговите
думи тази мярка допълва другите мерки, взети по-рано от
Министреския съвет. Тези
пари, не включват 30-е лева
на КЕВР, разясни Янев. Комисията за енергийно и водно
регулиране прие проект за
изменение на методиката за

цената на електроенергия на
доставчик от последна инстанция. Чрез промяна на формулата, по която се определя,
тази цената ще се намали между 15 и 30 лева на мегаватчас.
Ние не поставяме условия
на бизнеса, надяваме се тази
помощ да бъде използвана
рационално, но и се надяваме
фирмите да не надуват крайните цени, заяви премиерът.
За компенсациите е предвиден общ бюджет от 450
милиона лева. Средствата ще
бъдат осигурени от държавния
бюджет за сметка на средства
от АЕЦ “Козлодуй”, през
следващите отчетни години ще
се намали с посочената сума
дължимият за внасяне дивидент от БЕХ.

Държавният дълг гони 30 млрд. лв.
Държавният бюджетен баланс през
2020 г. излезе на дефицит от 4,78 млрд.
лева, а държавният дълги се увеличи
до 29,602 млрд. лева през 2020 г.,
показват окончателни данни на Наци-

оналния статистически институт. Година по-рано държавният бюджет
беше на излишък от 2,551 млрд. лева,
докато държавният дълг беше в размер
на 24,085 млрд. лева. Брутният вътре-

СНИМКА МС

Стефан Янев

шен продукт на България се сви леко
през 2020 г. (първата Covid пандемична година) до 119,951 млрд. лева от
120,395 млрд. лева година по-рано.
Дефицитът в сектор “Държавно управление” за 2020 г. представлява 4,0%
от БВП през миналата година спрямо
излишък в размер на 2,1% от БВП през
2019 г., а дългът нарасна до 24,7% от

БВП спрямо 20,0% от БВП година порано.Дефицитът в подсектор “Централно управление” е в размер на 5,284 млрд.
лева, или 4,4% от БВП. Подсекторът
“Местно управление” пък е реализирал
излишък от 339 млн. лева, а подсектор
“Социалноосигурителни фондове” е реализирал излишък от 165 млн. лева, показват още данните на НСИ.

За месец бензинът
поскъпна с 11 ст. за литър
Цената на бензина в България се е повишила с 0,11 лева за
литър (4,85 процента) за изминалия месец , като тенденцията за
увеличаване на цената остава, сочат данните на платформата
Fuelo - тя следи актуалните цени на горивата на бензиностанциите в страната. Според публикуванете цифри на 21 септември стойността на Бензин A95 е била 2,27 лева за литър, докато при днешното отваряне на бензиностанции вече е 2,38 лв./
л. Забелязва се, че възходящата тенденция е започнала на 1
октомври. Дизелът за посочения период е поскъпнал с 0,13
лева за литър (5,75 на сто) с тенденция на поскъпване. Преди
месец той се е търгувал за 2,26 лева за литър, докато днес е
2,39 лв./л.Стойността на пропан бутана се е повишила за последния месец с 0,14 лв./л (11,97 процента). На 21 септември
цената е била 1,17 лева за литър, докато днес е 1,31 лв./л.
Най-голям растеж - с 20,94 на сто, се отчита за изминалия месец
при цената на метана, допълни БТА. За този период поскъпването
е с 0,40 лева за килограм. Преди месец метанът се е продавал за 1,91
лева за килограм, докато днес струва 2,31 лв./кг.Данните на международната борса ICE сочат повишаване и на цената на петрола сорт
Брент. На 21 септември един барел се е котирал за 73,57 долара,
докато в момента цената над 85 долара за барел.

БНБ ревизира прогнозата
си за икономиката надолу
Българска народна банка
(БНБ) ревизира прогнозата си
за растежа на БВП на България през 2021 г. в посока надолу.
В септемврийската си макроикономическа прогноза от
централната банка очакват
икономиката да се разшири с
3,9 на сто. Спрямо прогнозата
през юни, когато очакванията
бяха за 4,1% растеж, е налице

спад от 0,2%.
Всъщност сегашните очаквания се доближават до тези
от март, когато прогнозата бе
за 3,8% ръст на БВП. Иначе
прогнозите на БНБ са през
следващата година растежът да
скочи на 4,7% (3,9% прогноза
от март, 4,6% от юни), а през
2023 г. той ще се забави на
3,8% (3,2% прогноза от март,
3,5% от юни).

България е първенец в ЕС по скъпо олио
Данни на европейската статистическа
служба “Евростат” показват, че България
е първенец в Европейския съюз по
поскъпване на олиото на годишна база през
септември. Животинските и растителни
масла и мазнини в страната през септември растат с 25,2%, което е рекорд за
Евросъюза. Със следващия най-висок темп
на растеж в целия Европейски съюз се
нареждат Испания - с 23,5%, Унгария - с
18,6% и Хърватия - с 18,3%.
По-скъпата енергия и услуги ускориха
инфлацията в еврозоната през септември,
както и се очакваше, показват още данните

на “Евростат”. Статистическата служба заяви, че потребителските цени в 19-те държави, използващи еврото, са се повишили с
0.5% за месец през септември, което е ръст
от 3,4% на годишна база. Това е доста над
целта на Европейската централна банка от
2% инфлация, като превишаването е резултат основно от 17,6% годишно покачване на
цените на енергията и 2% увеличение на
разходите за храна, алкохол и тютюн. ЕЦБ
очаква, че потребителските цени ще започнат отново да намаляват през 2022 г.
Само преди дни НСИ отчете у нас близо
5% инфлация на годишна база.

www.duma.bg
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Появи се мутация
на Делта-щама

СНИМКА БГНЕС

Индонезийски студенти протестират в столицата Джакарта и държат транспарант с надпис:
“Реформацията е корумпирана от олигарсите”. Те критикуват политиките на президента
Джоко Уидодо, обвинявайки го, че за 7 години, откакто е на власт, нищо не се е променило

В Израел е засечена
нова мутация на Делтащама на коронавируса:
AY.4.2 или “Делта +”
съобщи “Джерусалим
пост”. Вирусът е станал
по-жизнеспособен, според британски учени
може да е 10.15% позаразен.
Според информация
на еврейското здравно министерство, в страната е
регистриран един случай.
Става дума за 11-годишно момче, върнало се наскоро от Молдова. Уточнява се, че новият вариант ече циркулира във Великобритания, вероятно
от юли. По последни данни 6% от новозаразените

там страдат от него, съобщи Би Би Си.
Смята се за висока
вероятността щамът да
се разпространи широко
в Русия. Вече е открит
при изолирани случаи.
В Сърбия развиват
ваксинационен туризъм.
Правителството резервира хотел в Белград, а
ваксината е по избор и
безплатна.
През последните месеци десетки хиляди
чужденци са се възползвали от това. Офертата
се посреща най-добре от
руснаците, но интерес
към нея се проявява от
Бразилия, Нова Зеландия
и Австралия.

Възможни са евросанкции
срещу Полша
ЕП с ултиматум към Фон дер Лайен да задейства процедури
Държавният секретар на френското
министерство на външните работи Клеман Бон не изключи възможността да
бъдат въведени санкции срещу Полша,
в това число и финансови. Причината е
в решението на Варшава, че Kонституцията на страната има приоритет пред
европейското законодателство. И подчерта, че Европа е суверенен избор и
никой никого не принуждава да влиза в
Евросъюза. “От него може и да се излезе, както видяхме по примера с Брекзит”, каза още той. И допълни, че вероятно страната не иска да напусне ЕС,
но поема голям риск, като не изпълнява
общите правила.

Междувременно, Манфред Вебер,
ръководител на Европейската народна
партия (ЕНП), предупреди за възможно
излизане на Полша от ЕС на фона на
спора между Брюксел и Варшава. Той
изрази това мнение в интервю за местна
медия преди срещата на върха на ЕС,
която ще се проведе от 21 до 22 октомври. Трябва да бъде намерено компромисно решение на правния спор, категоричен е Вебер. “Това е принципен
въпрос, а именно приема ли ЕС правото
и независимостта на правосъдието.
Фактът, че тази тема не е обсъждана
досега, е провал на Европейския съвет”,
заяви ръководителят на ЕНП. “Ако

Президентът на Еквадор
отказа да свидетелства
по „Пандора Пейпърс”
Президентът на Еквадор Гийермо Ласо отказа да свидетелства пред
парламентарна комисия,
разследваща разкритията
за офшорни фирми в
“Пандора Пейпърс”. Тя
бе създадена от доминирания от опозицията конгрес, за да изясни дейността на 65-годишния
бивш банкер и настоящ
държавен глава.
Според различни
документи, когато е
встъпил в длъжност
през май, е имал 14 офшорни компании, предимно в Панама. 105 от
общо 137 депутати
подкрепиха предложението да има разследване. “Не съм нарушил
забраната като прези-

дент да нямам фирма в
офшорна зона”, каза
Ласо, и допълни, че е
направил “законни инвестиции в други страни”, които са приключени преди кампанията
му за държавния пост.
Съпругата му и един от
синовете му също отказаха да се явят пред комисията.
По-рано този месец
Международният консорциум от разследващи
журналисти оповести
документи, разкриващи
тайните офшорни сметки на световни лидери.
Сред тях е и чилийският
президент, който е обвинен в незаконна продажба на мина и го грози
импийчмънт.

въпросът за върховенството на закона и
действието на европейското право не
бъде решен, съществува риск от принудително излизане на Полша от ЕС през
задната врата”, заключи той.
От друга страна, Европейският парламент постави ултиматум на Урсула
фон дер Лайен, че ако не действа срещу
Полша и Унгария, ще бъдат предприети мерки срещу Комисията, пише испанският в. “Ел Паис”. До 2 ноември
трябва да бъдат замразени средствата
за страни, които застрашават върховенството на закона. “ЕП се умори от предупрежденията на председателя на комисията Урсула фон дер Лайен към

Румъния засега
е без правителство
Номинираният за премиер лидер на
реформистката партия Съюз “Спасете
Румъния” Дачиан Чолош не успя да
спечели парламентарното доверие за
съставяне на правителство на центристкото малцинство. Така се удължава
политическият застой в Румъния на
фона на нарастващите инфекции с
коронавирус, съобщават местни медии.
Страната е една от най-бедните в ЕС
и е в политическа парализа, откакто
след вот на недоверие, бе свалено
либералното правителство на Флориан
Къцу на 5 октомври.
Президентът Клаус Йохане ще трябва
да даде нов мандат на друг кандидат
за министър-председател. Съгласно
конституционните разпоредби, това
ще стане след консултации с политически групи. Очаква се кандидатът да
бъде от Либералната партия.

Полша и Унгария за авторитарния им
завой. Председателят му Давид Сасоли,
с подкрепата на основните партии, предупредиха, че ще предприемат действия пред Съда на ЕС, ако Фон дер Лайен
не активира преди 2 ноември регламента, който позволява спиране на европейските фондове за страни, където
върховенството на закона е отслабено”, пише изданието. Ултиматумът на
ЕП бе издигнат след няколко месеца на
натиск върху председателя на Комисията да активира регламента, одобрен в
края на миналата година и който влезе
в сила на 1 януари. Той дава възможност за намаляване на финансовите
потоци към страни, където правилното
управление на бюджетните ресурси на
ЕС не е гарантирано.

2 години
без

ЦВЕТКО
ИВАНОВ КУСЕВ
1928 г. - 2019 г.
Скъпи съпруже, татко и дядо,
Времето лети, но тъгата по теб не намалява.
Ти ни беше пример за един честен
и достойно изживян живот.
Никога няма да те забравим!
С безкрайна обич и признателност.
От семейството
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СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗАЕКВАЩИТЕ. Решението за обявяването му е взето през юли 1998 г. в Йоханесбург (ЮАР) на конгрес на
заекващите. Целта на инициативата е да се намалят
негативните представи и
дискриминацията, с които хората с подобен проблем се сблъскват всеки ден.
1811 - РАЖДА СЕ ФЕРЕНЦ ЛИСТ, УНГАРСКИ КОМПОЗИТОР (УМИРА 1886 Г.). Един от
най-известните изпълнители в Европа през XIX в., признат особено
за умението в представянето и невероятните му изпълнителски способности. Откривател е на симфоничната поема и на модерния соло
пиано рецитал. Днес се смята за
един от най-великите пианисти в историята.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Касапници на пътя
Валентин ГЕОРГИЕВ

Няма ден, в който липсват кървави новини за
касапници на пътя. До
такава степен смe свикнали с тази мрачна статистика, че на повечето хора
тя вече не прави особено
впечатление. Притиснати
и захлупени от проблемите с КОВИД-кризата и

растящата смъртност, от
цените, немотията и опита за оцеляване, катастрофите и жертвите на пътя
изглеждат като неизбежно
всекидневие. А зад всеки
такъв инцидент се крие огромна лична трагедия.
Умират или се осакатяват
деца, млади хора, смъртта
дебне дори там, където
най-малко очаква човек на тротоара, автобусната
спирка, на пешеходната
пътека. Да не говорим за
магистралите и пътищата,
по които шофьорите трябва да се кръстят, преди и
след като слязат от автомобила си...
Страната ни продължава да е сред първенците в ЕС по жертви на пътя
на глава от населението -

по последни данни на Евростат България е втора
след Румъния. И какво се
прави, за да се намалят
тези трагедии? Нищо.
Дори изглеждат логични, защото имаме най-лошата пътна мрежа, найизносения автопарк, а водачите ни са с най-слаба
подготовка, някои дори
без никаква.
Голям проблем продължава да е и липсата на
правосъдие и на справедливи наказания за виновниците за катастрофи.
Какво се случи с убиеца
на Милен Цветков например? Само заради силния
обществен интерес и натиск го държаха година
зад решетките, но вече е
под домашен арест. На

свобода се пускат срещу
гаранция маса такива като
него, а на близките на
жертвите не остава нищо
друго, освен да протестират и да се надяват на
някакво възмездие. Някой
ден. Или в някой друг
живот. Помните ли трите
пометени млади жени на
спирка в Стара Загора в
началото на октомври?
Едната е с ампутиран
крак. Какво се случи и с
техния касапин - вкъщи си
е срещу 20 000 лв.
Изглежда с пари всичко се постига. Но да
издържаш хиляди полицаи, прависти и чиновници, а да няма кой да спре
агресивните мутри на
пътя, също струва пари.
Впрочем - много повече...

ще търсят пари за
запълване на дупките,
като увеличат зелената и
синята зони за паркиране. А от трета страна,
малко
неофициално
съобщиха, че билетът за
градски транспорт ще се
запази от 1,60 лева, но
само при пътуване от 30
минути. Който има намерение да се вози повече,
ще плаща повече.
Съчетанието на поднесените новини е просто уникално. ГЕРБ обича да иска, но в даването
е скръндза. И показва
пореден пример, че не
може да управлява ефективно най-големите си
дружества. Излишно е да
се припомня драмата с
ръководенето на “Топло-

фикация”, която е пред
фалит от години, но сега
се намериха подходяща
почва и удобни поводи за
търсенето на държавна
помощ. За транспорта
пък не се правят опити
за постигане на качество
и ефективност, за да стане той по-привлекателен
за пътниците, а отново се
чака държавата да спасява или се бърка директно
в джоба на хората.
Е, за какво е в този
случай общинското ръководство? Само да гледа отвисоко и да протяга
ръка за милостиня, като
закъса критично ли? Да
представляваш най-големия град съвсем не означава да искаш най-много
да ти се помага.

Помощ!
Деси ВЕЛЕВА

Най-големият и богат
град в страната, този,
който се хвали с рекордни бюджети и отлична
събираемост на данъчни
и неданъчни приходи, с
модернизиране на градския транспорт, започва
все по-активно да се
моли за държавна помощ.

Този път тя е за градския
транспорт. През последните месеци, откакто
ГЕРБ не управлява
държавата, столичният
кмет Йорданка Фандъкова започна да се оплаква,
че я лишават от еднодруго. Този път тя прати
съветници от управляващото мнозинство и те
излязоха пред сградата
на “Московска” 33, за да
посплашат софиянци с
фалиращ градски транспорт и готвени повишения на цени, които ще ги
засегнат пряко. От една
страна, те поискаха
държавна помощ, която
да покрие 44 млн. лева
дългове на автобуси,
трамваи и метро. От
друга страна, заявиха, че

1844 - РАЖДА СЕ САРА БЕРНАР, ФРЕНСКА
АКТРИСА (УМИРА 1923 Г.). Рожденото й име е
Сара-Мари-Анриет Розин
Бернар. Става известна през
70-те години на ХIХ в. и с
успех гастролира в Европа и
Америка. Наречена от легендарния писател Оскар Уайлд
“Божествената Сара”, Бернар остава безспорната кралица на френската романтична и класическа трагедия. Почти самостоятелно революционизира мястото на жените в
класическия театър с нейните изумително емоционални и експресивни роли.
1883 - УМИРА ТОМАС МАЙН РИД, ИРЛАНДСКО-АМЕРИКАНСКИ ПИСАТЕЛ (Р. 1818 Г.). Животът и кариерата му са до
голяма степен “трансатлантически”. Един от най-четените автори на приключенски романи за възрастни и
деца. Сред най-популярните
му произведения са “Белият
вожд”, “Квартеронката”,
“Оцеола”, “Ямайски марони”, “Конникът без глава” и
др. В продължение на шест
години след смъртта му
продължават да излизат
негови нови произведения,
които не успява да публикува приживе.
1914 - РАЖДА СЕ СЛАВЧО ТРЪНСКИ,
ДЪРЖАВЕН И ВОЕНЕН ДЕЕЦ (УМИРА 1999 Г.).
Рожденото му име е Славчо Стаменов Савов. Завършва ВА “Фрунзе” в СССР. Организира и оглавява Трънския партизански отряд.
Три пъти задочно осъждан на
смърт. След 9 септември 1944 г. е
командир на Първа Гвардейска дивизия (1947-1949) и на Трета армия (1949-1951),
началник на ВА “Г.С. Раковски”, зам.-министър
на народната отбрана и командващ войските
на ПВО и ВВС (1962-1969). Участник в Кръглата маса (1990), автор на книгите “Неотдавна” (1957), “Посвещение” (1967), “Невъзможни
истини” (1994).
1929 - РАЖДА СЕ ЛЕВ ЯШИН, СЪВЕТСКИ
ФУТБОЛИСТ (УМИРА 1990 Г.). Смятан от мнозина за най-великия вратар в света за всички времена. Eдинственият футболист
на този пост, носител на “Златната
топка”
(1963). Наричан е “Черната пантера” поради
своя рефлекс и физика, а и защото винаги облича
изцяло черен екип. Противниците му го наричат
“Черния паяк” и “Черния октопод” заради дългите му ръце. ФИФА учредява награда “Лев Яшин”
за най-добър вратар на световното първенство.
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ЙОВА СТАНКОВА произхожда от рода на един от
класиците на българската
литература Йордан Йовков,
нейната прабаба е негова
племенница. Като дете
младата писателка живее
в Ангола, Африка, където
посещава руско училище.
След като семейството й
се връща в България,
завършва френска паралелка
в 125-о СОУ “Боян Пенев” с
изучаване на чужди езици.
Дипломира се в Лудвиг
Максимилиан университет
(Мюнхен) по специалностите
“Наука за религията”, “Политология” и “Руски език”.
Обича да пътува, издава
преди няколко години дебютния си роман “Галерия от
светове”, а наскоро провокира читателите и с втория “Затворен в теб”.

Интервю на
Альона НЕЙКОВА

ЙОВА СТАНКОВА:

Читателят е мислещ човек и вниманието му трябва
да бъде задържано, смята талантливата писателка

 Казват, че във всеки герой
от произведението си авторът
оставя част от себе си. В кой от
създадените от вас образи има
най-много Йова Станкова?
- В новия ми роман “Затворен
в теб” има много вплетено “аз”, с
което ме дели само трето лице
единствено число, защото историите са преразказани. Оказва се, че,
когато разказваш една история,
макар и само отчасти твоя, от дистанцията на разказвача си способен да разкриеш повече, дори пикантните детайли. “Аз” като автор
неминуемо съм съпреживяла доста
от ситуациите, или съм била техен
наблюдател в даден момент, но във
всеки герой от романа има части
от мен.
 Кога и как разбрахте, че можете да пишете?
- Това няма как да се разбере.
Човек, който иска да пише, търси
своя път, образова се, чете, опитва
се да се сравни, колебае се и чак
тогава се осмелява да напише роман. Докато го пише, се съмнява
във всяка дума, в себе си, в света,
проверява постоянно има ли свят
навън все още, после забравя, че е
бил част от него, и, когато е готов,
знае, че се е получило това, което
е искал, а именно следа във времето. А дали мога и дали се е получило, ще се разбере много след мен,
когато няма да ме има.
На стр. 8
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Всяка книга...
От стр. 7
 Вие ли търсите сюжетите (и къде) или те сами
ви намират?
- Сюжетът понякога е
една дума или случка, която
не иска да излезе от ума ми.
Седи всеки ден и нощ и си
прокарва път във всичко,
което виждам. След това се
разраства и започва да се
комбинира и асимилира с
всяко друго нещо в мислите
ми, сходно или не толкова
сходно. Докато не започне да
ме буди, да не ми дава да
заспя и не поиска да излезе
от мен. Тогава започвам да
мисля в какъв сюжет да я
завъртя и как да се постави
смисълът на тази дума найнагледно - така, че да изчерпи цялото значение и всичко, свързано с нея. След това
сюжетът добива посока, която не винаги е ясна, дори и
за мен. Понякога, като се
захвана с една тема и започна да я развивам, се оказва,
че имам мнение за нея, което
досега не съм знаела, че е
толкова екстремно и особено. А понякога сама се разубеждавам, като видя колко
ми е било погрешно първоначалното мнение. Това са
моментите, в които смятам,
че помагам на читателя, като
му дам съвсем различен поглед, за който той не си е
давал сметка досега.
 Ще разкриете ли какъв
е конкретният повод за
създаването на втория ви
роман “Затворен в теб”

туален проблемът за разделени двойки и цели семейства, които са принудени
да търсят по-добър живот
в чужбина?
- Едва ли това може да се
нарече проблем на съвременното общество. Това е настоящият живот на много българи, а във времето така нареченият “гурбет” е неизменна
част от живота на българина. Разделянето на хората не
е само по икономически причини, понякога, както се вижда от романа, е претекст за
раздяла. Но всъщност има
видове израстване, което се
случва едва когато човек е
разделен от семейството си
и от близките си. Въпреки
това, всяко принудително
действие е обвързано със
страдание и тъга и от двете
страни на границата. Не смятам, че в момента можем да
намерим разрешение на този
проблем, той по-скоро ще
става все по-масов и по-глобален. А за България все поактуален.
 Провокирате читателите на романа ви да си задават някои много важни
въпроси: може ли да
издържи любовта изпитанията на разстоянието
между хората, трябва ли
да се правят компромиси,
къде човек изпитва истинско усещане за пълноценност... Вие самата как бихте отговорили на тях отвъд сюжета на книгата?
- На мен ми се е налагало
многократно да избирам и

“
Ïîâëèÿíà ñúì îò òâîð÷åñòâîòî
íà Éîðäàí Éîâêîâ, íî êîé íå å?!
или просто ви споходи
вдъхновението?
- Ще ми се вдъхновението да можеше да ме спохожда честичко и аз да трябва
само да го дочаквам. “Затворен в теб” беше много труден и емоционално тежък за
написване роман. Първоначално идеята ми беше да се
концентрирам над любовната история, която да е
възможно най-тривиалната.
После исках непременно да
разкажа за един мъж, за неговата съдба и неговия процес на израстване. Колебанията му в живота и начинът,
по който взима решенията
си, се оказаха неочаквано
дълбоката част, за която не
предполагах, че ще ме
погълне и завладее. А конкретен повод беше, че много
исках да напиша пътепис,
впечатленията от пътуванията ми. Сега всичко това е
слято в симбиоза от спомени, хора и историите им.
 В тази книга отчасти засягате и емигрантския въпрос. Защо тази
тема е важна за вас? Ще
спре ли някога да бъде ак-

сравнявам живота тук и идеализираното там. Предполагам, че навсякъде човек е
принуден да прави компромиси, може би не едни и
същи. По отношение на любовта - едно е ясно: времето
и разстоянието никога няма
да могат да бъдат върнати
назад. Това време, което сме
изгубили, не само ни е разделило физически, но и духовно, защото ние сме се развили в различни сфери и сме
споделяли времето си и мислите си с хората, които са
били около нас и с нас. Така
се оказва, че любовта от разстояние изисква много усилия, ограничаващи други дейности, които вероятно изглеждат по-привлекателни.
Човек започва да изпитва тягостно настроение, когато
мисли за близките си и за любимия. Примерно, аз много
страдах в Германия, когато
видех момичета на моята
възраст да се разхождат с
майките си. Тогава много ми
липсваше майка ми и сега,
когато съм в България, може
човек да ме срещне най-често и навсякъде с майка ми.

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

Среща с първите читатели
 Как си представяте
хората, които ще посегнат
към “Затворен в теб”? На
каква аудитория ще бъде
интересна книгата?
- Хора, които живеят и
страдат за родината, и хора,
които остават тук да ги чакат, мечтаейки да са с тях,
чудейки се кое е по-доброто
за тях и за техните близки.
Раздвоени от това да искат
за любимия човек най-доброто, и същевременно гузни от
егоизма, че искат да са с тях.
Несигурни в любовта им и в
собствената си искреност.
Също хора, които се чудят
дали да заминат, могат да
прочетат книгата, за да видят какво ги чака.
 По-труден ли беше
този роман от първия “Галерия от светове”, или,
напротив, го написахте полесно и по-бързо?
- Всяка книга е експеримент, никога не се знае дали
ще се получи. Надявах се, че
следващата ще се пише полесно, но това е илюзия. “Затворен в теб” е роман с характер, със спадове, които
теглеха настроението все подълбоко навътре в героите,
понякога с дни не можех да
се откъсна или да продължа.
Но героят беше достатъчно
силен да продължи вместо
мен, неговият абсурдно наивен подход в живота беше
спасението и за двама ни.
Лесни и бързи са нещата, с
които не обичам да се занимавам, а писането никога не
е такова.
 Когато книгите ви
предизвикат интерес и в
чужбина, сама ли бихте се
ангажирали с превода им
или ще се доверите на някой друг за тази цел?
- Винаги на друг! Опасявам се, че, ако превеждам
сама, ще изменя написаното
и ще го деформирам в
съвсем нов текст. Ще искам
да дописвам и изменям, особено ако визирам конкретна
публика.
 Питали ли сте се:
какво харесват читателите във вашите произведения - сюжета, героите,

начина ви на писане или
нещо друго?
- В моите романи е налице комбинация от всички
изброени елементи. Така се
създава настроение, което
кара читателя да не спира.
Ритъмът е хем забързан, хем
изчерпателен. За мен читателят е мислещ човек, той трябва да може лесно да навлезе
в текста и да му бъде
задържано вниманието. След
това да му се даде свобода за
интерпретация и аналогия, в
която той да участва активно. Отговорите, които търси,
да извежда логически според
собствените си впечатления
от героите и събитията. Понякога дори трябва да вземе
решение за героя, все едно
го прави за себе си.
 Създавате “Галерия
от светове” в Кейптаун. А
къде ви споходи вдъхновението за “Затворен в теб”?
- Отново там! Носталгията е усещане, чувство, състояние, което се появява внезапно и обзема тялото, подобно на любовта. Цялото
тяло страда, но човек не
може да посочи нищо конкретно. Затова в сюжета са
вплетени любовта и носталгията като водещите мотиви.
 Все още ли Африка е
любимият ви континент?
Има ли друго място, което
да ви е завладяло по подобен начин?
- Последните две години
пътуванията ми бяха ограничени и изведнъж си дадох
сметка колко е малък светът
и колко може да е спокоен,
ако не трябва да се бърза за
следващото пътуване. Африка винаги ще остане любимо
мое място, а и човек, като
намери, спира да търси.
 Как ви се отрази пандемията от КОВИД-19?
Осуети ли някои ваши планове или, напротив, ви
вдъхнови за нещо неочаквано и от вас самата? Може
ли според вас кризисна ситуация като тази да стимулира, а не да депресира?
- Основно се отрази на
пътуванията. От една страна, ми даде възможност да

пиша повече, а от друга, ме
депресира липсата на приятели и социален живот.
Все още не мога да се
отърся от това усещане за
невидима опасност, ако съм
сред хора.
 Повлия ли ви творчеството на Йордан Йовков,
от чийто род произхождате? Какъв пример е той за
вас?
- Да, но кой не е?! Особеното при творчеството
на Йовков и това, което на
мен ми допада, е, че той се
задълбочава в личния психологизъм на персонажите, като същевременно остава външен наблюдател,
без да е им е съдник. На
тези характеристики наблягам и аз.
 Според вас съществува ли формула или рецепта
за хубаво, добро, интересно
писане?
- Да, всяко произведение, което е с добър език и
успява да привлече вниманието на читателя, неминуемо достига до хората.
Важното за произведението е да е достъпно и забавно, тогава то е изпълнило
формулата за интересно
писане. Това му е функцията. А ако успее да постигне някакво по-задълбочено
мислене у читателя, да се
осмели да промени нещо, то
вече е надхвърлило очакванията на създателя си.
 Дали ви се е налагало
да правите компромиси в
творчеството си?
- С първия ми роман не
бях много уверена в себе си,
също така не знаех каква е
публиката в България и не
бях сигурна как ще ме приемат читателите. Сега, когато познавам хората, благодарение на многото срещи из
страната, мога вече по-смело да пиша. Истински ограничения в свободата на изкуството не съм имала. Единственият ми коректив са читателите.
Пълния текст
четете на www.duma.bg
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проля си Словото за мъртвите души,
а възкресението всичко заглуши,
до най-високия и наболял въпрос защо пожертва се
и изостави ни,
Христос?

ОТ РЕДАКТОРА

Скъпи читателю!
В днешния брой на страницата на приложението за литература, изкуство и култура ще се
потопим в поезията на Илиана Илиева, като
творбите са особено актуални и във връзка с
предстоящите избори, а и не само…

Любов през зрънце леща

Приятно четене.
ПОЕЗИЯ

НОВИ СТИХОТВОРЕНИЯ
ОТ ИЛИАНА ИЛИЕВА

Лека нощ,
работещи бедни
I
Лека нощ, уважаеми работещи бедни!
Лека нощ, още по-бедни безработни.
Пак ли бачкахме, или се смачквахме като
за последно,
пак ли протестирахме на площада,
за да не сме затворници доживотни
като излишни за бюджета животни,
но за духа си награда?
Пак ли делихме от хляба насъщен,
за да стигнем от точка А до точка Б,
пак ли прашихме пеш, забравили пътя
до вкъщи и се ровихме в боклуците под сияйното
синьо небе?
И докато сърцето ми прескача,
докато се спуска спусъкът на здрача,
си повтарям - счул ми се е
този гръм оглушителен.
Не, не,
той не е от моята вена,
аз съм желязна абсурд е да съм ранена
от чието и лезвие да е.
Животът е болка,
само смъртта - безболезнена.
Рано е да изчезнем.
II
На кого му пука за сетивата на сърцето,
което живее сега и тупти,
ала сякаш не бе?
Под сияйното синьо небе.
Няма кой да помисли за нас вместо нас.
Няма кой по достойнство да ме пожали,
камо ли да ме оцени.
Кой ще ме оцени?
Едни мъртво родени нахали,
които пишат на тезгяха утрешните цени?
Пари - пари - хали - хали.
Трали вали еднодневни мухи.
...Ако не стана маята на новото време,
ако не стана квас,
след нас
младостта ще се сурне по целия свят,
без да й дреме,
нито за преди нас,
нито за след нас.
Лека нощ, уважаеми работещи бедни!
Да спим спокойно и да забравим,
че сме непотребни,
за да осъмнем веднъж като хората човеци богоравни,
а не богобедни.

ИЛИАНА ИЛИЕВА е автор на книгата
“Жабешки скок” (тристишия и танка) и
на стихосбирките “Ти, който хакна
планетата”, “Пента и Пижо. Малки и
още по-малки песни”, “Говорещите руни
на реката”, “Предмети”, “И не помислям
докога”, “Омара“. Лауреат на национални конкурси за поезия: “Мара Белчева”,
“Жената - любима и майка”, “В полите
на Витоша”, “Паметта на водата” и др.
Има публикации в редица български и
чуждестранни издания за литература и
култура. Член на Българския хайку съюз
(БХС) и “Хайку клуб - София”. Редактор в
Електронно списание “LiterNet”.

Въпрос в бъдещето
Колко войни се случиха,
а ние още гледаме филми за Втората Световна.
Колко войни изгоряха пред очите ни,
докато гледаме по пижама телевизия.
Колко войни победиха мира,
докато ръкопляскаме на демокрацията.
Колко войни се постараха
да ни превърнат в модерни роби.
Брате робе,
добра среща в поредната революция,
в която е опасно да се прегърнем,
камо ли да превърнем прегръдката
в мир, обич и победа
на тази световна безреда пресметнат хаос.
Колко войни се случиха,
колко момчета измряха нахалос,
колко любов се прахоса?
И - да се смееш ли, да плачеш ли:
това изобщо - и още, и дали...
докато сме живи,
ще бъде въпросът?

От молитва до въпрос
Ела и ме вземи,
спаси ме, Боже,
от този свят красив, но невъзможен.
Ела и ме вземи от овластените слепци
и прибери си стадото ни милиардно.
Не искам аз ни прошка, ни награда.
Ела и ме вземи като любим.
Не ти се моля да съм херувим.
Върни се тук - за малко - към живота,
към твоята болезнена Голгота,
която Ти понесе - само Ти,
проля кръвта за нашите мечти,

Тази вечер синът ми готви леща по български там - далеч, по-близо до Северния полюс,
отколкото до мен.
Моите думи за лук и за чесън,
за шепа моркови и за сладък пипер
стопяват снежинките,
но и снеговете топят моите думи,
но няма да ги доразтопят, родни са - зер!
Подочути почти и напълно разбрани.
Кръстосваме магазините
и в ушите ни шумолят рафтовете на света.
А лещата омеква на небцето
и по небето, което ни храни,
бавно и славно.
Вместо прегръдка,
вместо гръдта.
Отдавна.

Женска му работа
...а утре ще си сложа маската,
ще си напляскам гела фин, околоочен,
кафето си ще пия бавно - като ласка,
в узряващото слънце ще се взирам
бавно и нарочно,
защото само то ми е хващалото
след всеки сън,
след всяко мъничко умиране,
и ще си викам - слънчицето щом узряло е,
защо ми е да се помайвам и да спирам?
Ще се наплискам с три води в две шепи.
Ще се усмихна на студа
и с трепет
ще кажа: - Бай! - на изпопръсканото огледало.
Бай, бабо, за хубаво!

До безкрая на святото
Мама маха на някого, а на мен ми мълчи.
Само трепка понякога и отваря очи.
Аз прехвърчам над клепките, пръскам с шепи вода,
и се надам - да светне нова жива следа.
Ала тя се понася - лодчица без гребла.
Как така да мирясам, как за миг да я спра?
Лудвам в луди въпроси, сякаш люля ме Бог,
в този ясен и простичък и безмълвен поток.
Мама маха на някого - отговарям и аз.
До безкрая на Святото, отвъд сетния час.

Късмет
На пейката приседнах днеска в парка нали е празник - малко се пошлях,
и гледам - пред очите ми се мярка
лъжичка малка, цялата във прах.
Повдигнах я, обърсах я с дланчица щом блесна, мигновено осъзнах:
Късмет ми е! - в рояците дечица
и волния им предвечерен смях.
И стана ми тъй благо и безгрижно засвети в мен заситен младенец,
и кротко спроти залеза примижвах,
до сетния му изтънял конец.
Денят е щедър и ни подарява
кому сандалче, а кому - лъжичка.
Сега среднощ му викам: - Дене, браво!
И да си знаеш, много те обичкам!
Редактор Боян БОЙЧЕВ
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Най-странните забрани
за туристи по света
Не само КОВИД-19 е причината да има
ограничения, колкото и спорни да
изглеждат те на пръв поглед
Ограниченията, наложени заради пандемичната обстановка, в една или друга степен засегнаха
цял свят. Добре е обаче да се знае, че не само КОВИД-19 е причината да има забрани, колкото и
спорни да са те. Факт е, че възпирането на някои
свободи, които приемаме за даденост, имат определен смисъл. А обичайните за туристите
постъпки много лесно може да вгорчат обиколките из чужди държави. Затова необходимо е да се
приеме, че, докато сме на почивка, не бива да се
държим така, все едно сме си вкъщи. В най-добрия
случай ще се стигне до неловки ситуации, а в найлошия - до обиди и санкции. Но не е ли по-приятно
парите да се харчат за скариди, а не за глоби?
Така че - четете за най-странните забрани,
действащи на едни от най-обичаните дестинации, за да си прекарате възможно най-лежерно.

Събуйте токчетата

ценности. Но на повечето места ще спите отделно
от гаджето. А ако някой от служителите пуритани
разбере, че правихте секс в хотела, твърде вероятно
е да ви депортират от страната. Не бива да демонстрирате и нежните си чувства пред други хора,
защото и една-две целувки или почти приятелска
прегръдка може да ви струват много солено.

местните органи на реда.

Ходете само облечени

Не пускайте казанчето
Социално настроените жители на Швейцария
всичко правят с мисъл за хората. Дори приеха специален закон, който забранява да се натиска копчето
на тоалетната, когато повечето жители на страната
вече са по леглата. Така че, след 22 ч., ще трябва да
стискате или... да отложите хигиенните си навици до
сутринта. Нарушителите се санкционират финансово като причинители на “шумово замърсяване”.

Забравете целувките

Нов закон, приет от властите на Майорка
сравнително наскоро - през 2014 г., забранява на
туристите да кръстосват острова без ризи. На
пръв поглед, това е доста странно, все пак тази
автономна област на 90% е съставена от плажове. Но правителството е непреклонно: крайно
време е да се спре отношението на туристите
единствено като към място, където купонът никога не спира. И започна да налага финансови
санкции на всички, които се разхождат полуголи
или са облечени в прекалено изрязани бански.
Глобата изобщо не е за пренебрегване - 600 евро.
Така че помислете добре, преди да демонстрирате изваяното си тяло на местните власти.

Не стъпвайте по пари
Във Франция тази забрана е въведена през 1910 г.,
защото заради двойките, които са се сбогували на гарата, е имало масови закъснения на влаковете. Заминаващите и оставащите никак не са могли да се разделят
и дълго са се прегръщали на платформата, заради което тръгването на локомотива се е отлагало за неопределено време. Законът срещу целувките важи и до
днес, обаче вече има обособени специални места за
подобни нежни раздели.
Знаете ли, че натискът върху пътя, оставян от
елегантните обувки, е по-голям, отколкото от слонски крак? Щом го разбраха, властите в Гърция явно
се ужасиха и забраниха тънките токове. Най-напред
в родината на елините се вълнуват от състоянието
на древните паметници, а не от визията на нечий
тънък глезен. Затова приемете, че ограниченията за
ходенето с токчета допринасят за запазването на
целостта на античните руини и други исторически
обекти за следващите поколения.

Не хранете гълъбите
Почитателите на разходките в Тайланд трябва да
са наясно с доста странен закон, приет в кралството.
Ако някой случайно види под краката си монети или
купюри, в никакъв случай не бива да поставя краката си върху тях. Това се смята за умишлено неуважение към особено почитаните местни държавници,
изобразени на банкнотите.
Друг закон, приет в Сиам, пък забранява хората
да са без бельо. Не е ясно обаче как полицията
разкрива нарушителите...

Оставете чувствата

Без селфи с полицаи

Законът е приет от властите в Италия - страната
с многомилионен туристически поток и хиляди древни паметници, Ако хвърлите трохи на някоя гугутка
във Венеция на площад “Сан Марко”, ще ви третират като нарушител. Е, няма да ви накарат да чистите зацапана статуя, но ще трябва да платите сериозна глоба.
Ако възнамерявате да посетите Обединените
арабски емирства с приятелка или любима, по-добре
е първо да се ожените. Оказва се, че без документ
за брак може да ви откажат дори настаняване в една
стая. Е, в доста хотели се съобразяват с разбиранията на чуждестранните гости относно семейните

Не плюйте на улицата
Това по принцип е грозно и невъзпитано - където и да се намирате. Но в Испания за подобно провинение може да ви вкарат и в затвора. Така че е
добре да се въздържате от плюене на улиците в
Барселона, ако не искате да имате вземане-даване с

Ако сте в Тунис и решите да си направите снимка за спомен с полицаи или искате да щракнете
държавна институция със знаме, може да ви арестуват и в най-благоприятния случай - да ви глобят. Под
забраната за селфита е и президентският дворец - не
го забравяйте, когато сте на обиколка в Картаген,
откъдето много добре се вижда резиденцията на
държавния глава. Не фотографирайте и местните
жени - това не е закон, а елементарно правило за
добри маниери в арабските страни. Макар и да изглежда, че може да се снимат само басейни, плажни
ивици и пътят под краката ви, много бързо ще разберете, че това изобщо не е така. Красотата е навсякъде, стига да я вижда човек.
Страницата подготви
Альона НЕЙКОВА
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ПРОФ. РУМЕН ГЕЧЕВ:

ГЕРБ слугуваше
на чужди интереси
за АЕЦ „Белене”
БСП предлага 200 киловатчаса месечна държавна
помощ за семействата с ниски доходи, твърди водачът
на листата на социалистите в 15 МИР - Плевен
Интервю на Евгени ГАВРИЛОВ

 Г-н Гечев, в момента енергийната криза е в разгара си. Като
кандидат-депутат от Плевен, каква според Вас трябва да бъде съдбата на АЕЦ “Белене” и какво трябва да се направи за съживяването
на проекта?
- Задълбочаващата се енергийна
криза е световен, европейски и естествено наш, български проблем. Но наред с външните фактори, у нас кризата
се развива и поради натрупаните проблеми в енергийния ни сектор. Така
например, Българският енергиен холдинг и Националната електрическа
компания с години трупат милиардни
загуби. Загубите на държавната ТЕЦ
“Марица Изток 2” са в стотици милиони, даже дълговете на софийската топлофикация са над десет пъти по-големи
от активите й, а на всичкото отгоре и
“Булгаргаз” не може да си събере вземанията и няма пари да продължи покупките на природен газ... Фактически,
нашата енергетика е във финансова
кома и без незабавен старт на технологични, институционални и финансови
реформи става неспасяема. Въпросът
е защо трябваше да стигнем до сегашната ескалация на цените на тока, за да
се сетим, че двата складирани в Белене
реактора могат да ни осигуряват евтин
ток и приходи от износ на електричество в стотици милиони евро. БСП последователно и аргументирано години
наред подкрепяше довършването на
проекта, в който ние сме вложили вече
почти три милиарда лева народна пара.
Въпреки положителните резултати от
Референдума за АЕЦ “Белене” от 2013
г., организиран от нашата партия, три
правителства на Борисов слугуваха на
чужди геополитически интереси. За да
ги оставят на власт техните господари,
те погребаха българския интерес в Белене. И то докато в целия свят сме
свидетели на ренесанс на ядрената
енергетика и след като бе ясно отдавна, че в крайна сметка тя ще стане и
част от “зелената сделка” на ЕС.
Завършването на проекта “Белене” ще
има огромен инвестиционен и икономически ефект не само в Плевенска
област, но в цялата страна. Нещо повече, той би имал съществен принос за
постигането на енергиен баланс на Балканите. Бъдещото коалиционно прави-

телство трябва да започне интензивна
подготовка за бързото възстановяване
на строително-монтажните работи на
обекта. Всяко по-нататъшно забавяне
може да се окаже фатално, имайки
предвид, че довършването на обекта и
пускът на централата ще отнемат около осем години. Чрез публично-частно
партньорство няма да е проблем да се
осигурят необходимите финансови
средства, още повече, че навсякъде по
света ядрените централи са печеливши.
Домакинствата и българският бизнес
имат нужда от сигурна, евтина и чиста
електроенергия. Завършването на АЕЦ
“Белене” е абсолютна необходимост
за енергийната и националната сигурност на страната.
 В последните два парламента БСП показа, че е най-конструктивната и диалогична политическа сила, очаквате ли това да бъде
оценено от избирателите?
- На нашите срещи избирателите
изрично подчертават задоволството си
от поведението на БСП в парламента,
а и извън него. Ние наистина положихме усилия, търпение и такт в отношението ни към т. нар. партии на промяната. Постигнахме висока степен на
съгласие по основните цели на икономическата и социалната политика. Категорично подкрепяхме и на преговорите, и в парламентарните комисии
промени в правосъдната система. Но,
уви, нашите усилия не се оказаха достатъчни. Потенциалните ни партньори дали заради политическа незрялост
и неопитност, или по техен си сценарий, но направиха невъзможно формирането на коалиционно правителство. Ясно е, че без БСП не може да
има бъдещо правителство на така
очакваните реформи. Днес предизвикателствата стават още по-големи,
оцеляването на десетки хиляди семейства и бизнеси е заплашено от скокообразното нарастване на цените на
тока, а с това и на редица други стоки
от първа необходимост. След изборите ще приложим отново нашия конструктивен и добронамерен подход и
ще очакваме да ни отговорят със същото. Нашите “червени линии” отразяват интереса на цялото общество и
затова имаме основание да очакваме
този път успешно формиране на коалиционно правителство. Колкото е поголяма подкрепата на избирателите за
номер 33, толкова ще бъде по-голям
шансът за сформирането на адекватно
управление на страната.

 Кои са социално-икономическите акценти в предизборната
програма на БСП?
- Ние сме сериозна партия и съвсем
естествено е, че основните параметри
на предизборната ни програма остават
същите за 14 ноември. Разбира се, сега
сме поставили специален фокус върху
неотложните мерки в първите сто дни
на бъдещото правителство. Главно предизвикателствата на енергийната криза
и непосилните цени на тока. Застрашително се увеличава делът на “енергийно бедните” българи. Цели сектори на
икономиката са поставени на колене.
Черпейки от опита на други страни
от ЕС, БСП предлага няколко конкретни мерки, в т.ч.: осигуряване на 200
киловатчаса месечна държавна помощ
за семействата с ниски доходи; субсидиране на част от цената на тока за
бизнеса; непрекъсване на електрозахранването за шест месеца на домакинства с ниски доходи, които не могат да платят сметките си; промяна в
законовата и нормативната уредба на
Независимата борса за търговия на
електричество, която да не позволява
спекулативно увеличение на цените и
пр. Както вече отбелязах, БСП категорично подкрепя развитието на ядрената енергетика, като едно от условията за енергийна сигурност и стабилизация на цените.
Ние предлагаме сериозна целева
програма за стимулиране на раждаемостта, защото сме най-застаряващата
и най-бързо топящата се нация по данни на ООН. Предвиждаме 6500 лв.
еднократна помощ за второ и трето
дете за семейства, в които поне единият родител е социално осигуряван за
последните 24 месеца. Нови 6500 лв.
за майки-студентки във висшите училища. Помощ за семействата е и предложението ни лекарствата за деца до
14 г. възраст да са безплатни. Ще освободим от данък върху доходите всички
трудещи се младежи до 26-годишна
възраст. Предлагаме конкретни стъпки
за дълбоки реформи в здравеопазването и образованието, следвайки най-добрите европейски практики. “Уникалният” български опит да превърнем
болниците си в търговски дружества
трябва да бъде прекратен час по-скоро, защото цените на услугите и на
много от лекарствата стават непосилни за все повече хора. Настояването
ни за осъвременяване на всички пенсии съобразно равнището на социалното осигуряване от 2018 г. ще осигу-
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ри значимото им увеличение на основата на трудов стаж и квалификация на
труда. Крайно време е да прилагаме
европейските стандарти за дела на
разходите за образование и наука в
Брутния вътрешен продукт. Няма и не
може да има нито една просперираща
държава без адекватно образование и
силно развита приложна наука.
 Необходима ли е цялостна промяна на данъчната система у нас?
- Предложенията на БСП за промени в данъчната политика са ясни и в
пълен синхрон с политиките на нашите партньори в ЕС. Плосък данък все
още има в Киргизстан, Таджикистан,
Узбекистан, Казахстан и Монголия. В
Германия, Франция, Италия, Белгия,
Дания, САЩ, Япония и даже в Нова
Зеландия той е прогресивен, т.е. богатите плащат по-голям процент от бедните. БСП иска да се върнем към втората група страни. Защото няма нито
една развита или бързо развиващата се
държава, която да прилага плосък
данък. Но промяната на данъчната
система трябва да става внимателно,
поетапно и балансирано. Семейното
подоходно облагане, например, е такава важна преходна стъпка. Конкретното ни предложение е за всяко дете 500
лв. от дохода на семейството да са необлагаеми. Собствениците на повечето ни медии са доста заможни хора.
Сигурно затова лансират “експерти”,
твърдящи, че българският плосък данък
е уникално бижу, което просто още не
е “разкрито” от швейцарци, немци,
японци и американци... Бих казал, че
примерът с високите доходи на нашите IT специалисти прескача границите
на здравия разум. Те, видите ли, щели
да избягат от България заради евентуален прогресивен данък?! А къде ще
отидат - на 45-55% данък върху високите доходи в САЩ, Дания, Германия,
Австрия или Испания? Даже емигрантите от Афганистан подминават нашия
10% плосък данък и отиват при високите данъци в Дания, Швеция и Германия. Няма как да има силна система за
социална защита и ниска бедност без
прогресивно данъчно облагане.
 Какви са основните проблеми
на Плевенския регион, за чието решаване ще работите?
- Проблемите на родния ми край са
много и забатачени от дълги години.
Някогашната индустрия е рухнала, инфраструктурата е в плачевно състояние. Много млади хора напускат и
региона, и страната. С една дума, нищо
по-различно от другите краища на
България. Има известно възстановяване на зърнопроизводството, частично
на животновъдството. Радостно е укрепването и развитието на Медицинския университет в Плевен, където се
учат неколкостотин чуждестранни студенти, в т.ч. японци. Но това не променя общата мрачна картина. Регионът
има остра нужда от инвестиции. Това
няма да стане без активната роля на
държавата чрез публично-частното
партньорство, което би привлякло и
чужди, и вътрешни инвестиции.
Довършването на АЕЦ “Белене” е
уникална възможност за коренна промяна на бизнес климата в региона. Евтиният ток ще позволи създаването на
клъстери от фирми с висок интензитет
на електропотребление - химическа
индустрия, машиностроене, металургия и др. Тези ценови предимства ще
осигурят висока норма на печалбата и
ще привлекат допълнителни инвестиции, което в средносрочен период ще
промени целия регион. Плевен е от малкото областни центрове без многофункционална зала за спорт и културни прояви. Този въпрос може и трябва
да бъде решен още с формирането на
държавния бюджет за 2022 г. Проблемите са много, но, както се казваше в
заглавието на един филм, “опасността
за решение на проблема дебне отвсякъде”. Ние от БСП предлагаме решения
на проблемите. Каним и другите да се
включат. Заедно можем да ги решим.

12

ПЕТЪК
22 ОКТОМВРИ

НА ФОКУС

Изборите на 14 ноември в
България за първи път ще
бъдат “две в едно” - ще гласуваме едновременно и изцяло
машинно и за президентска
двойка, и за Народно събрание. Това е ново предизвикателство както за избирателната ни система, така и за самите гласоподаватели, особено
за онази немалка част от
българските граждани, които
и на предишните два вота тази
година имаха предубеждения
или притеснения от машините. Повечето от тях обаче се
убедиха сами, че с устройствата за гласуване се борави
дори по-лесно, отколкото с
банкомат. Шансът да сбъркат
с бутоните е почти нулев, а
неволната грешка е лесно поправима с връщане назад или
с ново гласуване, което също
е позволено. Докато при
попълване на хартиените бюлетини с химикал грешката не
може да се поправи. Грешките
или подменяха вота на избирателите, или бяха причина да
не се зачете вотът им.
Гласуването с машини на
изборите на 4 април и 11 юли
показа нагледно как избирателната ни система елиминира големия проблем с невалидните бюлетини. Да си припомним, че на местния вот
през 2019 г. делът на незачетените заради грешки гласове
достигна рекордния брой 466
077 или 15% от всички пуснати в урните. В половината области у нас делът на незачетените от секционните комисии
бюлетини варираше от 17 до
над 20% от подадените, а на
общинско ниво - между 25% и
31%. Тревожното явление
показа масова намеса в изборните резултати и опорочаване
на вота от изборните комисии. От невалидните бюлетини спечелиха ГЕРБ или ДПС,
т.е. партиите, които най-много се съпротивляваха на машинното гласуване.
В ЦИК вече демонстрираха стъпка по стъпка как ще се
гласува с машина на предстоящите двойни избори. Комисията обаче със сигурност ще
направи още демонстрации за
гражданите на обществени
места, както процедира и за
предишните два вота тази година. Така всеки гражданин,
който има някакви технически притеснения, може да упражни стъпките и да се увери, че няма нищо трудно. В
самия избирателен ден във
всяка секция има и вещо лице,
което помага на гласоподавателя с инструкции, ако е необходимо. Важно е да се
знае, че членът на СИК, който ви инструктира, няма право да вижда екрана на машината, за да не манипулира
вота ви. Той трябва да ви инструктира, застанал срещу
вас и зад машината.

Гласуваме
с една карта
Преди да влезем в избирателната секция, още веднъж
проверяваме номерата на избраната от нас президентска
двойка - в листата за президентските избори, а в листата
с кандидатите за народни
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разписките от машината.
Трябва да се изчака звуковият сигнал, който показва, че
разписките са отрязани, и
едва тогава можем да ги вземем от машината. Дърпането
на хартийките може да блокира печатащото устройство
и да се наложи намесата на
техник, каквито случаи имаше на предходните избори,
обясни Матева.
Всяка секция с машина ще
разполага с 3 чип карти, които са необходими за трима
поредни гласоподаватели.
След всеки вот членовете на
СИК зареждат отново картата за следващите. Ако машината върне бюлетина, в края
на деня членовете на комисията я изкарват от машината и
я нулират. Ако пък поради
грешка или повреда хартиеното копие на бюлетината не

Как гласуваме с
машина на вота „2 в 1”
Устройството дава три възможности: избор на президент
и на парламент, само на президент или само на парламент
Ростислава ИВАНОВА

представители - номера на
избраната политическа формация и на преференциалния
кандидат, ако имаме такъв.
Гласуването за двата вида избори - президентска двойка и
народни представители, ще
става с една карта с надпис
“Избирател”. Член на комисията ни я подава, след като се
регистрираме в списъка на избирателната секция. Поставяме картата в машината, както
процедираме с банкомата. На
екрана се изписват три опции:
първата е “Избори за президент и вицепрезидент и народни представители”, втората е
само “Президент и вицепрезидент”, а третата е само за
“Народни представители”.
Избираме една от тях и докосваме бутона срещу нея. Следва надпис: “Вие избрахте да
гласувате за... (избраната опция)”. Тук на екрана има два
бутона:
“Потвърди”
и
“Връщане назад”. Вторият
натискаме, ако искаме да поправим избора си. Важно е да
се знае, че ако потвърдим, че
искаме да гласуваме само в
единия вид избор - само за
президентска двойка или само
за народни представители, не
можем да се върнем назад, за

да гласуваме и за двата. “Много внимателно избирателите
трябва да преценят и, влизайки в изборното помещение, да
знаят в кои избори искат да
гласуват”, предупреди говорителят на ЦИК Росица Матева.
След потвърждението,
ако изборът включва избор
на президентска двойка, излиза бюлетината с кандидатите. Вляво на екрана са изписани политическите сили
или инициативните комитети, които са ги издигнали, а
вдясно са номерата и имената на кандидат-президентските двойки. Листата с кандидатите е на повече от една
страница. Ако избраната от
нас президентска двойка е с
по-голям номер в списъка,
натискаме долу вдясно бутон
“Следваща стр.” Кликваме
върху номера на избраната
от нас кандидатска двойка.
Ако искаме да се върнем на
първата страница, натискаме
бутон “Предишна стр.”
Бутонът “Към избори за
НС” (най-долу вдясно, под бутона “Следваща стр.”) отваря
бюлетината за парламентарни-

те избори. Тя е същата като за
вота на 4 април и 11 юли.
Кликваме върху номера на избраната от нас политическа
сила отляво и върху номера
на избрания преференциален
кандидат отдясно, ако имаме
такъв. Номерата на кандидатите са написани в кръгчета.
След като сме посочили
избора си - независимо по
кой от трите варианта, натискаме бутона “Преглед” и на
екрана се изписва как сме
гласували. Ако сме дали вота
си и за президент, и за народни представители, на екрана
се изписват и двата ни избора. В случай че сме сбъркали,
можем да се върнем отново
на първата страница и да променим избора. Когато се уверим, че изборът ни е правилен, натискаме бутона “Гласуване”. Ако сме гласували и
за президент, и за парламент,
след “Гласуване” се разпечатват и двете разписки. При гласуване само за президент или
само за парламент, процедурата е същата.
От ЦИК предупреждават
избирателите да не дърпат

се отпечата, машината автоматично ще генерира резервно копие. Физическото копие
ще бъде отпечатано след отстраняване на проблема. Машината съхранява електронни резултати в двете флашпамети, от които се обобщават
резултатите. Този файл се
подписва със сертификата на
картата на служител на СИК.
След като гласуването приключи, машината генерира
финален отчет в електронна
и в печатна форма. Криптираните гласове се съхраняват
на случаен принцип в двете
флашпамети, които по време
на изборите непрекъснато се
синхронизират.

Хартиените
бюлетини
На места все пак ще се
наложи гласуване с хартиени
бюлетини - в избирателни секции в чужбина, където няма
устройства, или ако машини в
страната излязат от строй,
каквито случаи имаше на предишните избори. От ЦИК показаха как изглеждат хартиените бюлетини за президентските и парламентарните избори. Те се различават не само
по защитата на лицевата страна, където са изписани имената на кандидатите, но са и с
различни гърбове, за да е ясно
коя бюлетина за кой избор е и
когато е сгъната.
ЦИК обсъжда варианта
бюлетините и за двата избора
да се пускат в общи кутии, но
засега такова решение няма.
Решение за броя на секциите
с машини също няма. На предишния вот бяха осигурени
около 9 400 устройства, като
в 2119 секции имаше по две.
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Картини, излъчващи
изящество и страст
„Зодиакът и още нещо” е насловът на изложбата
на Юлиан Йорданов в галерия „Възраждане” в Пловдив
Изложба на един от най-награждаваните и световно признати български художници - Юлиан Йорданов, е
подредена в пловдивската галерия
“Възраждане” до 30 октомври. Творбите от “Зодиaкът и още нещо” може
да се разгледат на живо, в арт салона,
също така на сайта и на фейсбук страницата на галерията.
“В новата изложба на Юлиан Йорданов отново ще се насладим на мощната му рисунка, на сложните,
изпълнени със символи, композиции
и на изумителната му мисловна характеристика. Зодиите, рисувани отново и отново от хиляди художници,
придобиват една автентична първичност, което ни кара да затаим дъх и да
отворим широко очи. Там, където авторът позиционира своите герои,
кипи страст, силно емоционално напрежение. Това се отнася плътно и за
живописните му картини, където виждаме, че Юлиан обладава по-големия

Водолей
формат още по-виртуозно и безпроблемно. Страстната му натура на художник и блестящият му авторски
почерк на рисувач го правят едно великолепно художествено явление”,
пише галеристката Краси Алексиева.

Юлиан Йорданов е роден през 1965 г. в
Ловеч. През 1986 г. завършва Средното
специално художествено училище за
изящни изкуства “Илия Петров” в София. През 1995 г. завършва Националната художествена академия “Николай Павлович” в София, специалност
“Графика”, с преподавател проф.
Петър Чуклев. Осъществил е над 45 самостоятелни изложби в България и по
целия свят. Има множество участия в
общи експозиции, биеналета, триеналета и други. Носител е на повече от
40 международни награди на конкурси,
биеналета и др. - в България, Русия, Испания, Полша, Турция, Китай, Белгия,
Англия и др. Артистичен директор е на
първото, второто и третото издание
на Международен екслибрис конкурс
Варна. Носител е на наградата “Художник на десетилетието 2008-2018” на
Арт галерия “Ларго” (2018). Работи в
областта на графиката, рисунката и
живописта. Живее и работи в София.

Международен екслибрис конкурс Варна
гостува на НУИ „Добри Христов”
Изложбата със селектираните творби в четвъртото
издание на Международен
екслибрис конкурс Варна
тръгна на своето пътуване
из България, а първата
спирка традиционно е в
Националното училище по
изкуствата “Добри Христов” в морската столица,
научи ДУМА от Нели
Вълчева, изпълнителен директор на конкурса. Училището е партньор на галерия
“Ларго” в конкурса още от
първото му издание и експозицията ще гостува две
седмици в галерия “Коридора” по покана на директорката на училището Румяна
Петрова. Учениците и техните преподаватели бяха

изключително впечатлени
от творбите и още с окачването на таблата те веднага
привлякоха вниманието както на учещите в специализираните паралелки по изкуствата, така и на най-малките възпитаници от началните класове.
Международен екслибрис
конкурс Варна е биенале,
провеждащо се от 2014 г., а
негов главен организатор е
Арт галерия “Ларго”. От
първото си издание досега
проявата се реализира с финансовата подкрепа на община Варна чрез Фонд
“Култура”. Тази година участие взеха 210 автори от
38 държави, а първата награда беше присъдена на бе-

СНИМКA АРТ ГАЛЕРИЯ “ЛАРГО”

ларуския художник Иван
Русачек. Българският художник Христо Найденов
беше удостоен с първа на-

града на името на Йордан
Петков, основател на галерия “Ларго” и основен спомоществовател на конкурса.

Джеймс Бонд е в зала „България” на 24 октомври

СНИМКА ВАСИЛКА БАЛЕВСКА

В разгара на Бонд манията, когато
светът следи с интерес развръзката на
последния филм от култовата поредица, наречена “Смъртта може да почака”, Софийската филхармония кани на
концерт с емблематични мелодии от
филмите за Агент 007. На 24 октомври в зала “България” ще си припомним някои от най-хубавите музикални

моменти. Сред тях са топ сингли като
“Diamonds Are Forever”, “The World Is
Not Enough”, “Golden Eye” и
“Skyfall”, оркестрирани специално за
Софийската филхармония. Ще прозвучат и няколко симфонични сюити, както и оригиналната тема на Бонд, написана от композитора Монти Норман
за “Доктор Но” (първия филм от поредицата) и добила световна популярност още тогава. На сцената на зала
“България” отново ще се качат Милица Гладнишка, Криста, Рут Колева,
Боби Косатката/Der Hunds, Ягода Тренева и Живко Станев. За още по-автентичния звук се грижи бандата в
състав Стоян Джаферов - китара, Богомил Енчев - барабани, Светослав
(Козмо) Неделчев - бас, и Филип Александров - клавишни.
Независимо дали сте фанатичен

фен на филмите или любител на хубавата музика, “James Bond Live in
Concert” ще ви пренесе в стилната
атмосфера на Холивудския блокбастър, уверяват от Филхармонията.
Във връзка с новата заповед на
министъра на здравеопазването,
достъпът до концертите в зала “България” ще става само с валиден Зелен
сертификат. Софийската филхармония
ще се погрижи да осигури мобилна
лаборатория в зала “България” за дните на своите симфонични и хорови
концерти, за да може посетителите да
се тестват на място, ако нямат Зелен
сертификат. Лабораторията ще работи от 18 ч. Цената на теста ще е 10 лв.,
се казва в съобщение във фейсбук
страницата на Филхармонията, където
може да се намери още информация
по темата.

НАКРАТКО

Нов Управителен съвет
на СБП
На общо
събрание на
Съюза
на
българските
писатели
бяха избрани
нови членове
на Управит е л н и я
съвет. Така
той вече е в
състав: председател Боян Ангелов, Атанас Звездинов, Боян Бойчев, Георги Ангелов, Димитър Милов, Иван Гранитски, Иван Есенски, проф. Ивайло Христов, Кирил Назъров, Петър
Андасаров, Тенко Тенев, Тео Буковски, Трендафил Василев. Членове
на Контролната комисия са Пенка
Чернева, Лидия Николова и Надя
Попова. Събранието трябваше да
допълни Управителния съвет, тъй
като на проведеното през пролетта това не можа да се случи. По
устава на СБП избрани се считат
предложенията, получили гласовете на 50 + 1 процента от присъстващите в залата.

Виртуална обиколка
на постоянната
експозиция
в Музея на София
Регионалният исторически музей на София предлага нова
възможност - виртуална обиколка
на постоянната експозиция, научи
ДУМА от Ерина Кръстева, връзки
с обществеността. Тя е достъпна
от официалния уебсайт на музея.
Съобразно интересите си, посетителят може да следва хронологичната ходова линия, утвърдена в
музея. Възможно е да отиде и в
конкретна зала. Включени са следните теми: наследството на древността, силата на духа, династичната връзка със Западна Европа,
дворцовият кабинет, софийската
улица, държавните и общинските
институции, Домът и облеклото
на софиянци, културен живот и
развлечения. Артефактите са от
Праисторията, Античността,
Средновековието, Възраждането и
Новата българска история. Виртуалната разходка е реализирана
благодарение на технология за
3D заснемане с камера. Конкретна
информация за някои от най-емблематичните експонати е налична
чрез добавени интерактивни маркери. Виртуалната обиколка е осъществена с подкрепата на Столичната община, Програма “Култура” - 2021 г., по проект
“3D виртуална разходка в Музея
за история на София” на фондация “Съкровищата на България”, в
партньорство с РИМ - София.
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СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ПРЕДИМНО ОБЛАЧНО

ОБЛАЧНО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

21

o

С

19

o

С

13

o

С

ВИДИН
23 c

ПЛОВДИВ
21 c

СОФИЯ
19 c

РУСЕ
21 c

САНДАНСКИ
20 c

ВАРНА
21 c

ПЛЕВЕН
22 c

БУРГАС
20 c

12

o

С

12

o

С

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

13

o

С

Сутринта на много места в низините и по поречията
ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност.
Ще е предимно слънчево. До обяд мъглите в низините
ще се разсеят. Вятърът ще е слаб, предимно
от запад-югозапад. Максималните температури
ще са между 18° и 23°. Над Черноморието
ще е предимно слънчево. Максимални температури
между 19° и 22°. Над планините ще преобладава
слънчево време. Максималната температура на
1200 метра ще е около 16°, на 2000 метра - около 9°.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП

05.10 »Á‚˙Ì Ë„‡Ú‡ /Ô/
05.40 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ ·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡
’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË
Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
14.30 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÒÚÓ‚ÂÚÂ
14.45 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 œÂÁË‰ÂÌÚÒÍË ËÁ·ÓË
2021: ƒËÒÔÛÚË
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË
Ò Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË
Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.30 √Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
20.45 œÂÁË‰ÂÌÚÒÍË ËÁ·ÓË
2021: ‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ
21.00 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /6
ÒÂÁÓÌ, 10 ÂÔËÁÓ‰/
(12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÒÂÁÓÌ, 9 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.15 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÒÚÓ‚ÂÚÂ /
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
04.30 œ˙ÚÂÍË /Ô/

00.20 "Õ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬" (Ô)
01.30 "◊Â‚ÂÌ Í‡ÚÓÌ" (Ô)
02.25 "Àˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡" (Ô)
03.20 "«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ" (Ô)
04.15 "ƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡" (Ô)
05.15 "¿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 "Œ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡"
(Ô)
09.00 "◊Â‚ÂÌ Í‡ÚÓÌ" (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 "¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇ" (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 "’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓ"
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 "—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡" (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 "Õ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬"
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
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 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
21.00 "Œ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡"
(Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.30 "¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇ" (Ô)
23.05 "«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ" (Ô)

05.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./
06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
13.10 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
13.50 ìƒÓÍÚÓ ◊Û‰Óî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.13
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.33
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.25
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.69
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.25
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.9 ÂÔ.2
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.3 ÂÔ.4
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

Ако усетите прилив на
енергия, помогнете на другите, вместо изцяло да се
потопите в бизнеса.

Ограниченията, които са
ви пречели в последно време, най-сетне ще изчезнат
от само себе си.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Много неща в личния ви
живот ще зависят от
сдържаността и уменията
да се грижите за себе си.

Ще ви бъде тъжно в компанията на вашия любим
човек, дори той да положи
всички усилия.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Опитайте се да блъфирате
и правилно да поставяте
ултиматуми. Рискът вдъхновява.

Няма да се наложи да ви
уговарят за рисковано действие, тъй като вие сами
ще поемете риска.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Желанието на вашия партньор ще бъде да ви удиви с
нещо, което най-вероятно
ще се получи.

Хубав ден, за да завържете
нови запознанства с представители на противоположния пол. Мислете.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Може да разчитате на
увеличение на доходите.
Трябва да се замислите как
да похарчите парите.

Очакват ви хармонични
семейни отношения, уважение и доверие. Затова изобщо не хитрувайте.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Отлично умеете да правите доста неща. С удоволствие се занимавайте с
хобитата си.

Макар и да имате някаква
власт над собствения ви
живот, нещата няма да се
въртят около вас.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

09.25 ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓî
11.00 ÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ÚÓÍ¯ÓÛ
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
12.15 ¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂ
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 ì◊Ó‚ÂÍ˙Ú Ë Á‡ÍÓÌ˙Úî
19.45 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î
21.00 ¬ÂÏÂ
21.30 “Ë ‡ÍÓ‰‡
23.00 ¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚ
23.50 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‰Ûıî - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
01.40 ì ÛıÌˇ ‚ Ô‡ËÊî - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
03.25 ìƒÓÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÂÔÛ·ÎËÍ‡Ú‡î - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ

15

ПЕТЪК
22 ОКТОМВРИ

2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Прадеш на санскрит значи „щастлива страна”.
ΔÂÌ‡ Í‡Á‚‡ Ì‡ Ï˙Ê‡ ÒË Ò ˆÂÎ ‰‡
Ò˙·Û‰Ë ‚ ÌÂ„Ó Â‚ÌÓÒÚ:
- œÂ‰ÒÚ‡‚ˇ¯ ÎË ÒË, ‰ÌÂÒ ‰‚‡Ï‡
Í‡‚‡ÎÂË, ÏÂÊ‰Û ‰Û„ÓÚÓ ‰ÓÒÚ‡
ÒËÏÔ‡ÚË˜ÌË, Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÏË
ÓÚÒÚ˙ÔËı‡ ÏˇÒÚÓ ‚ ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡?!
- ŸÓ, Â‰Ì‡ ÒÂ‰‡ÎÍ‡ ÌÂ ÚË ÎË ÒÚË„Ì‡?...

Най-големият планински ледник е в Норвегия.
Испания се превежда като „земя на зайците”.

Генчо Симеонов
отбелязва
90 г. с изложба

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

СНИМКА СБХ

Майсторът на сатиричната рисунка
ще бъде почетен с вернисаж в СБХ

Художникът
Генчо Симеонов

Юбилейна изложба живопис по случай
90-годишния юбилей на майстора на сатиричната рисунка Генчо Симеонов ще бъде
открита днес от 17 ч. в залите на Съюза на
българските художници в София.
Генчо Симеонов е завършил първия випуск на Художествената гимназия в София,
а след това в Художествената академия учи
илюстрация и художествено оформление на
книгата при проф. Илия Бешков.
Нарисувал е хиляди карикатури в периодичния печат и илюстрирани книги. Той
работи върху създаването на 15 анимационни филма като сценарист, режисьор и
художник.
През 2006 г. получава наградата на
СБХ за цялостно творчество. Носител е
на орден “Кирил и Методий” и на наградата “Златното перо” на Съюза на българските журналисти.
“Между Горната и Долната земя” е нарекъл похвалното си слово за големия художник кураторът на изложбата Анатолий
Станкулов, с което ДУМА разполага.
“Били ли сте в село Челопечене!? Там в
двора на църквата, с високата камбанария.

На покрива на тази камбанария има
щъркелово гнездо с щъркел.
На клюна на щъркела е седнал Генчо
Симеонов. Седи си там - между Горната и
Долната земя. Поглежда нагоре и мечтае за
очакващата го слава на Горната земя. Поглежда надолу и не му се иска да престане
да сънува историите на Долната земя.
А там долу, на долната земя, в двора на
църквата, охлюв гони коза, а тя се е заслушала в песента от транзистора на шията й.
Едно прасе си разговаря за живота с една
мишка. На съседното дърво е кацнала птица, ама такава птица няма в цялата орнитология. В небето някак си по шопски се подсмихва слънцето. А Генчо се диви и радва
вече 90 години на тези чудеса на долната
земя. И за всеобща радост не престава да
пресъздава в картини този приказен свят.
В такъв един момент човек се замисля за
смисъла на живота. Животът все пак има
смисъл, ако съдбата ти е отредила да се
срещнеш и другаруваш поне с един такъв
мечтател, поне с един такъв добър човек,
поне с един Гений, като Генчо Симеонов.
Нищо, че такова пиле няма!”

41 държави ще вземат участие в „Евровизия”
Представители на 41 държави ще вземат участие в песенния конкурс “Евровизия”, който ще се проведе през май следващата година в италианския
град Торино, предаде ТАСС,
цитиран от “Дарик нюз”.
Тридесет и девет от страните взеха участие тази година, а към тях през 2022 г. ще

се присъединят Армения и
Черна гора. Очаква се шоуто
да бъде гледано от почти 200
милиона души.
“Италия се гордее, че отново ще бъде домакин на “Евровизия” след 31-годишна пауза!”, заявиха Симона Марторели и Клаудио Фасуло от телевизия РАИ, която ще проду-

цира “Евровизия” 2022.
Торино ще бъде домакин на
66-ото издание на песенния
конкурс. Полуфиналите ще се
проведат на 10 и 12 май, а
финалът - на 14 май в зала
“Пала Олимпико”.
Италия получи право да
бъде домакин, след като тази
година групата “Монескин”

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

стана победител в състезанието в Ротердам. Според правилата следващото издание се
провежда в родната страна на
спечелилия.
Италия за трети път ще приеме на своя територия “Евровизия”. През 1965 г. конкурсът
беше организиран в Неапол, а
през 1991 г. - в Рим.

»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
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¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚ - ìœ‡‰ÓÌî;
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Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
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ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡
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≈‚„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
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¿‰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¿

Възможности
за следване
в Русия
представят
в РКИЦ
Панаирът на професионалното образование “Отиваме за знания в Русия” ще
се състои на 22-23 октомври в Руския културноинформационен център
“Руски дом в София”,
съобщиха организаторите.
Представители на 10
водещи руски университета
ще разкажат за условията
на прием, обучението и
студентския живот.
Посещението на изложението и участието в деловата програма е безплатно.
Целта на “Отиваме за
знания в Русия” е да популяризира руското професионално образование и да
привлече чужди граждани и
членове на руските диаспори да учат в страната.
През ноември 2020 г.
мероприятието се проведе
в Сърбия в присъствен
формат.

Онлайн
концерти за
антифашистката
и фронтовата
песен
И тази година XXI фестивал за патриотическа и антифашистка песен
“Сребърни чучулиги” и XVIII фестивал
на руската фронтова песен “Альоша”
ще радват своите почитатели. С отчитане на сложната епидемична обстановка,
концертите ще се провеждат онлайн от
16 до 24 октомври 2021 г. Организатори са Фондация “Устойчиво развитие за
България” и Българският антифашистки
съюз с подкрепата на други патриотични партньорски организации.

РЕЗУЛТАТИ
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Шампионска лига
III кръг
Група Е: Барселона Динамо К 1:0; Бенфика - Байерн 0:4. 1.
Байерн 9 т. 2. Бенфика 4 3. Барселона
3 4. Динамо 1. IV кръг (2.11): Байерн Бенфика; Динамо - Барселона.
Група F: Ман Юнайтед - Аталанта
3:2; Йънг Бойс - Виляреал 1:4. 1. Ман
Юнайтед 6 т. 2. Виляреал 4 3. Аталанта
4 4. Йънг Бойс 3. IV кръг: Аталанта Ман Юнайтед; Виляреал - Йънг Бойс.
Група G: Залцбург - Волфсбург 3:1;
Лил - Севиля 0:0. 1. Залцбург 7 т. 2.
Севиля 3 3. Лил 2 4. Волфсбург 2. IV
кръг: Волфсбург - Залцбург; Севиля - Лил.
Група H: Челси - Малмьо 4:0; Зенит - Ювентус 0:1. 1. Ювентус 9 т. 2.
Челси 6 3. Зенит 3 4. Малмьо 0. IV кръг:
Малмьо - Челси; Ювентус - Зенит.

ПЕТЪК
22 ОКТОМВРИ

Провал
за Хебър
в Европа

СНИМКА CEV.EU

Брадли Гънтър (№18) и Николай Къртев (№19)
са хванали на блокада Артьом Маско
при загубата на Хебър от Шахтьор

Беларуси обърнаха българския първенец в Шампионската лига
Хебър се провали звучно в Шампионската лига.
В първия мач от II кръг на
квалификациите българският първенец загуби от
носителя на титлата в Беларус Шахтьор Солигорск
с 2:3 гейма (-22, 15, 14, 19, -9). Така “тигрите” на
Камило Плачи се нуждаят
от задължителна победа
като гост идния четвъртък, за да елиминират
съперника. При 3:0 или
3:1 Хебър директно ще
продължи в III кръг, а при
3:2 ще има златен гейм.
Поражението в зала “Ва-

сил Левски” обаче е повече от изненадващо, защото
в предния кръг българите
елиминираха доста поопитния Гуагуас (Исп).
Сега в Пазарджик Хебър изгуби първия гейм
след грешки в края му. После тимът, макар и без
болния Плачи, се стегна и
доминира тотално в следващите две части. Ролите
обаче се размениха в
четвъртия гейм, когато
гостите дръпнаха с 18:12
и в крайна сметка стигнаха до тайбрек. В него
Шахтьор поведе от само-

ГЛЕДАЙТЕ

то начало - 8:4 и пречупи
съпротивата на домакините, които успяха да реализират само 9 т. Над всички в мача беше канадецът
Брадли Гънтър с 21 т., а
Тодор Алексиев и италианецът Якопо Масари добавиха по 16.
За беларусите Павел
Авдоченко заби 17 т.
“Нямаше подценяване,
просто не започнахме
събрано в първия гейм, което ни костваше загубата.
Натиснаха ни със сервис,
дръпнаха с 3-4 т., съответно за тях стана по-лесно

да блокират нашата атака.
Победиха заслужено, няма
какво да се лъжем. Те обаче са преодолим отбор.
По-опитни сме и трябва да
го покажем. Те са млади
момчета, които рискуват,
но технически ги превъзхождаме. Като опит
също. За нас това беше
едва четвърти официален
мач. С времето ще показваме по-добри игри. Трябва обаче да намерим правилния подход да преодолеем Шахтьор”, каза либерото и душа на отбора
Теодор Салпаров.

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
17.15 Царско село - Локо Сф
20.45 Локо Пд - ЦСКА 1948
Утре
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
14.15 Ботев Вр - Черно море
16.30 Арда - Славия
18.45 Левски - Пирин
В неделя
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
16.30 Етър - Септември Сф
19.00 Берое - ЦСКА
ПО МАКС СПОРТ 3
21.45 Интер - Ювентус
ПО МАКС СПОРТ 4
17.15 Барселона - Реал М
ПО ДИЕМА СПОРТ
ФОРМУЛА 1
22.00 Гран при на САЩ

—≈√¿ œŒ¬≈◊≈ Œ“ ¬—ﬂ Œ√¿ »Ã”ÕÕ¿“¿ —»—“≈Ã¿
»Ã¿ Õ”Δƒ¿ Œ“ ¬¿ÿ¿“¿ Œ“√Œ¬Œ–ÕŒ—“!
ÃÂÊ‰Û ÒÛÂÚ‡Ú‡ Ë Ú˘ÂÒÎ‡‚ËÂÚÓ, ÏÂÊ‰Û Ò‚˙ıÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ë Ò‚˙ıÁ‡‰Ó‚ÓÎˇ‚‡ÌÂÚÓ,
Ò‡ÏËˇÚ ‚ÂÌÂˆ Ì‡ Ú‚ÓÂÌËÂÚÓ - ˜Ó‚ÂÍ˙Ú - Á‡ÒÚËÌ‡ ‚ ÒÚÛÔÓ. ◊Ó‚ÂÍ˙Ú Á‡Ï˙ÁÌ‡ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÒË ÌÂ‰ÓÛÏÂÌËÂ Ë ËÁÌÂÌ‡‰‡. ‡ÚÓ ˜Â ÎË ÚÓ‚‡ ÌÂ ÏÓÊÂ¯Â ‰‡ ÒÂ ÒÎÛ˜Ë, ÌÂ Ë Ì‡ ÌÂ„Ó,
ÌÂ Ë ÒÂ„‡, ÌÂ Ë ‚ 21 ‚ÂÍ, ÍÓ„‡ÚÓ ÛÊ ‚ÒË˜ÍÓ Â ËÁÏËÒÎÂÌÓ Ë ÒË„ÛÌÓ. “Ó„‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ
˜Ó‚Â¯ÍËˇÚ ÛÏ Â ËÁ„Û·ËÎ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÒÂ Û‰Ë‚Îˇ‚‡, ‰‡ ÒÂ ËÁÌÂÌ‡‰‚‡, ‰‡ ÒÂ ¯ÓÍË‡;
ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂÚË‚‡Ú‡ Ò‡ Ì‡ÒËÚÂÌË ÓÚ „ÎÂ‰ÍË, ‚ÍÛÒÓ‚Â, ÔÂÊË‚ˇ‚‡ÌËˇ, ÚÓ˜ÌÓ ÚÓ„‡‚‡ Â‰ÌÓ
ÏËÌË‡Ú˛ÌÓ Ò˙Á‰‡ÌËÂ, ÛÒÔˇ ‰‡ ÌË ËÁÌÂÌ‡‰‡, ÛÒÔˇ ‰‡ Ò„ÓÏÓÎˇÒ‡ Ò‚ÂÚ‡ ÌË.
Õ‡ÔÓÒÎÂ‰˙Í ÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚÚ‡ ÔÓÁË‡ ÔÂÁ ‚ÒË˜ÍÓ Í‡Á‡ÌÓ ËÎË ÔÂÏ˙Î˜‡ÌÓ,
ÏÓÊÂ ·Ë Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒË ‰‡‰ÂÏ ˇÒÌ‡ ‡‚ÌÓÒÏÂÚÍ‡ Á‡ Ú‡ÁË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÌÓÒËÏ.
ÃÓˇÚ‡ ÎË˜Ì‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Â ËÁ·Ó˙Ú ÏË ‰‡ ÒÂ „ËÊ‡ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ ÒË - ÏÓÂÚÓ Ë ÚÓ‚‡
Ì‡ ·ÎËÁÍËÚÂ ÏË, Í‡ÚÓ ÔËÂÏ‡Ï «ËÌ—Âƒ. «ËÌ—Âƒ Â Ì‡È-ÌÓ‚ËˇÚ ÔÓ‰ÛÍÚ ÓÚ ÒÂËˇ ¡ÓÚ‡ÌËÍ,
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Ò˙Á‰‡‰ÂÌ ‰‡ ÔÓ‰ÍÂÔË ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ ÚÂÁË ÚÂÊÍË Á‡ ÌÂˇ
‚ÂÏÂÌ‡. “ÓÈ Ò˙‰˙Ê‡ ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡ Ë ÎÂÒÌÓÛÒ‚ÓËÏ‡ ÙÓÏÛÎ‡ ÓÚ Ó„‡ÌË˜ÂÌ ÒÂÎÂÌ,
ıÂÎ‡ÚÂÌ ˆËÌÍ, Ì‡ÚÛ‡ÎÂÌ ‚ËÚ‡ÏËÌ D3 Ë ‚ËÚ‡ÏËÌ — ‚ ˘‡‰ˇ˘‡ ÒÚÓÏ‡ı‡ ÙÓÏ‡, Í‡ÚÓ Í‡ˆËÂ‚
‡ÒÍÓ·‡Ú.
Œ„‡ÌË˜ÌËˇÚ —ÂÎÂÌ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÂÌ Á‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡. “ÓÈ Â ÏÓ˘ÂÌ ‡ÌÚËÓÍÒË‰‡ÌÚ
Ë ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÍÎÂÚ˙˜ÂÌ ÔÓÚÂÍÚÓ. ŒÔÚËÏËÁË‡ Ò˙‰Â˜ÌÓ-Ò˙‰Ó‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë ÒÚËÏÛÎË‡
ËÏÛÌËÚÂÚ‡. — Ó„ÎÂ‰ Ì‡ Ò˙·ËÚËˇÚ‡, Ò‚˙Á‡ÌË Ò COVID-19, ÒÂ ÔÓˇ‚Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÔÓÎÁËÚÂ
Ì‡ ÒÂÎÂÌ‡ Í‡ÚÓ ‡ÌÚËÓÍÒË‰‡ÌÚ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ ‰‡ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÓÚ ËÌÙÂÍˆËË.
»ÁÎˇÁÓı‡ ‰ÓÒÚ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË, ÍÓËÚÓ ‚Â˜Â ‰ÓÍ‡Á‡ı‡ ‚˙ÁÍ‡Ú‡ Ì‡ ÒÂÎÂÌ‡ Ò ÍÓÓÌ‡ ‚ËÛÒ‡.
ÕÂ„Ó‚ËˇÚ ‰ÂÙËˆËÚ ÒÂ ÓÍ‡Á‡ ÔˇÍÓ Ò‚˙Á‡Ì Ò ‚ËÒÓÍËˇ ËÒÍ ÓÚ Á‡‡Áˇ‚‡ÌÂ. ¿ ÔËÂÏ˙Ú Ì‡
ÒÂÎÂÌ ‰ÓÍ‡Á‡ÌÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÎË Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ Ë ÒÂ ·ÓË Ò –Õ -ÚÓ Ì‡
Ò‡ÏËˇ ‚ËÛÒ.
÷ËÌÍ˙Ú Â ÒÓ˜ÂÌ Í‡ÚÓ Â‰ÌÓ ÓÚ Ô˙‚ËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Á‡˘ËÚÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË
ÒÂ˘Û ÍÓÓÌ‡‚ËÛÒ‡. ÷ËÌÍ˙Ú Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÂÌ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡. ƒÂÙËˆËÚ˙Ú Ì‡ ˆËÌÍ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ì‡Û¯ÂÌ‡ Â‡ÍˆËˇ Ì‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓÂÚÓ
Ô‡‚Ë Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÔÓ‰‡ÚÎË‚ Í˙Ï Â‰Ëˆ‡ ·‡ÍÚÂË‡ÎÌË, ‚ËÛÒÌË Ë Ô‡‡ÁËÚÌË ËÌÙÂÍˆËË.
÷ËÌÍ˙Ú ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Ë Á‡ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ Ì‡ ÍÎÂÚÍËÚÂ ÓÚ ÓÍÒË‰‡ÚË‚ÂÌ ÒÚÂÒ. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ˆËÌÍ
‚ Ó„‡ÌËÁÏ‡ Â ‚‡ÊÌÓ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡. ÷ËÌÍ˙Ú ‚ «ËÌ—Âƒ (ZinSeD)
Â ÎÂÒÌÓÛÒ‚ÓËÏ.
¬ËÚ‡ÏËÌ D Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ ÏÛ
Â ‚‡ÊÌÓ Á‡ ÍÎÂÚ˙˜Ì‡Ú‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ë ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚ Ú‡ÁË Ì‡ ÍÎÂÚÍËÚÂ ÓÚ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡.
“Ó‚‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ Â‡ÍˆËˇÚ‡ Í˙Ï ‚˙Ì¯ÌË Ô‡ÚÓ„ÂÌË, ‚ËÛÒË, ·‡ÍÚÂËË. œÂÁ 2009 „. Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇÚ ËÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡‚‡, ˜Â ÌËÒÍËÚÂ ÌË‚‡ Ì‡ ‚ËÚ‡ÏËÌ D Ò‡
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ˜ÂÒÚË Ì‡ÒÚËÌÍË Ë „ËÔ. œÂÁ 2017 „. „ÓÎˇÏ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÍÎËÌË˜ÌË ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ
ÔÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ÔËÂÏ˙Ú Ì‡ ‚ËÚ‡ÏËÌ D Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ¯‡ÌÒÓ‚ÂÚÂ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÂÒÔË‡ÚÓÌË
ËÌÙÂÍˆËË Ò ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 42%. ¬ËÚ‡ÏËÌ C Û˜‡ÒÚ‚‡ ‰ËÂÍÚÌÓ Ë ËÌ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ ÒÚÓÚËˆË
ÔÓˆÂÒË ‚ Ó„‡ÌËÁÏ‡, Í‡ÚÓ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ Ì‡ÎË˜ËÂ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Á‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ (Í‡ÍÚÓ Ì‡
‚Ó‰ÂÌ‡Ú‡, Ú‡Í‡ Ë Ì‡ ÔË‰Ó·ËÚ‡Ú‡). ¬ËÚ‡ÏËÌ C ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË
Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÒÂ˘Û ‚ËÛÒË, ·‡ÍÚÂËË Ë ‰Û„Ë Ô‡ÚÓ„ÂÌË. ¬ËÚ‡ÏËÌ C ‚ «ËÌ—Âƒ Â ÔÓ‰
ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ Í‡ÎˆËÂ‚ ‡ÒÍÓ·‡Ú. œÂ‰ËÏÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË ÙÓÏ‡ ÔÂ‰ ‡ÒÍÓ·ËÌÓ‚‡Ú‡ ÍËÒÂÎËÌ‡ Â, ˜Â Í‡ÎˆËÂ‚ËˇÚ ‡ÒÍÓ·‡Ú Â ÔÓ-ÎÂÍ Á‡ ÒÚÓÏ‡ı‡.
ÓÏ·ËÌ‡ˆËˇÚ‡ ‚ «ËÌ—Âƒ (ZinSeD) ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÎË Ì‡
Ó„‡ÌËÁÏË ÒÂ˘Û ‚ËÛÒË, ·‡ÍÚÂËË Ë ‰Û„Ë Ô‡ÚÓ„ÂÌÌË. —˙ÒÚ‡‚ÍËÚÂ Ò‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔÓ‰·‡ÌË
‰‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡Ú ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÒÂ˘Û ‚ËÛÒÌË ËÌÙÂÍˆËË.
ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ «ËÌ—Âƒ ‚ ‡ÔÚÂÍËÚÂ Ë ÓÌÎ‡ÈÌ Ì‡ www.botanic.cc
œÓ„ËÊÂÚÂ ÒÂ Á‡ ÒÂ·Â ÒË Ë ‰‡ÈÚÂ Ì‡ ÒÂ·Â ÒË Ë ·ÎËÁÍËÚÂ ÒË Á‰‡‚Â.
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