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Галерия „Дечко
Узунов” отваря
врати с „Диалози
в ателието”

Ирена Анастасова:
Образованиието е
въпрос на националната
сигурност

Европейският
съюз на Изток
от Запада
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Демагогия
със страховете
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Продължават проблемите с парното
Дълговете на “Топлофикация София” от 131 млн. лв. към “Булгаргаз” продължават да висят. От СОС поискаха помощ от държавата, но увериха, че столичани няма да останат на студено.
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Връщат учениците
в клас след тестване

Велиана ХРИСТОВА

Още през следващата седмица отварят
училищата за децата от I до IV клас

Е

то бива, ама чак пък толкоз!
Започна някакво вече обсъждане
около бюджет 2022 и организациите на едрия индустриален капитал
пак се пробват да си пробутат кяра.
Може България да е последна по
доходи в ЕС, да е първа по бедност,
да има пандемия, може хиляди да са
болни, стотици да мрат, да остават
без заплати и без работа на фона на
небивал ценови шок - едно си знае
баба, едно си бае. Не ни карайте да
плащаме - ни за болнични, ни за
майчинство, оставете си ни печалбите, ликвидирайте всички досегашни социални права на работещите
и бедните! Може да вземаме по
15 000 лв. на месец, но сакън - не
ни ги облагайте с по-висок данък,
щото времената са тежки!
Това вече е див капитализъм,
какъвто в Европа просто няма. В
страната с най-голямото неравенство между бедни и богати
(въпрос на национална сигурност)
някои искат то да е още по-голямо, а хазната да се пълни от бедните, не от богатите! Криза? Влечете си я сами! АИКБ иска: да не
растат минималната пенсия и минималната работна заплата, синдикатите да се бият за тях по браншове; работодателите да не плащат
първите три дни от болничните, да
не плащат и за майчинство; да се
махне класът за прослужено време, а максималният облагаем доход да стигне не повече от 3000
лв.! Див цинизъм!

Още през следващата седмица учениците от I до IV
клас ще могат да се върнат в
училище, ако бъдат тествани
срещу КОВИД-19 два пъти
седмично. Новината обявиха
министрите на здравеопазването и на образованието

Стойчо Кацаров и Николай
Денков, които не уточниха
кой ден ще стане това.
Децата на родителите, които не са съгласни на изследване, ще останат на дистанционно обучение. Тестовете ще
са щадящи, ще се взема слюн-

ка при пробата. Ако дете се
окаже позитивно, ще бъде
връщано на входа на училището, така че да не се налага
карантинирането на цяла паралелка. Учителите, които не
са ваксинирани или преболедували, също ще се тестват.

Надяваме се двете министерства да бъдат категорични
и последователни в тези мерки и да ги наложат с по-голям
обхват, заявиха от Националната мрежа за децата.
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Още граждански организации се присъединиха към широката лява коалиция. Председателят на БСП
Корнелия Нинова подписа споразумения за съвместна работа с ОКЗНИ, ГД “Народна сила”, Федерацията
на потребителите, КООСО, Съвета на европейската научна и културна общност, НД “За социално и гражданско
общество”, Демократичния съюз на жените и ГД “Памет и бъдеще”. “Трябва да се погрижим в тези трудни месеци
за социално слабите, за възрастните, за младите семейства. Лявото е в подем в Европа, защото
настоящите проблеми и множеството страдащи хора изискват леви решения”, заяви Нинова
Стр. 3
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Насред пандемията Борисов вдигнал двойно заплатите в държавни бордове
В разгара на КОВИД-кризата през
май 2020 г. правителството на Бойко
Борисов е вдигнало драстично заплатите в бордовете на държавните фирми с
прокарани тихомълком промени в правилника за управление на държавните
компании към новия Закон за публичните предприятия. Те позволяват до 18 минимални заплати за шефовете на държавни АД и до 16 - за управителите на
държавните ООД, вместо старото ограничение от 12. За членовете на бордове-

те пък таванът е вдигнат от 5 на 6
минимални заплати. Така максималните
заплати на шефовете на акционерните
дружества са скочили с 50% - от 7320
на 10 980 лв. на месец, а възнагражденията на шефовете на ООД са нараснали 33% - от 7320 на 9 760 лв. Кабинетът
дори не е посочил мотиви за промените,
показа справка в сайта за обществени
консултации strategy.bg. Това установи
“Сега” след разкритията на МОН преди
седмица, че неговото дружество “Учени-

чески отдих и спорт” е източило 8 млн.
лв. от фиктивни почивки на деца, а директорът е получавал за първите три месеца на 2021 г. по 10 370 лв. на месец или
17 минимални заплати, на фона на загубите на дружеството от 2019 г. насам.
Перото за заплати на тричленния
борд в скандалната фирма “Автомагистрали” за 2020 г., например, възлиза на
234 000 лв. при 149 000 лв. за 2019 г.
В “Ученически отдих и спорт” също
има голям ръст, който е настъпил още

през 2019 г. и вероятно се дължи на пониски стартови заплати през 2018 г.,
когато разходите за ключов персонал
са 91 402 лв. - през 2019 г. те скачат на
212 499 лв. През 2020 г. бордът от
четирима души е взел общо 240 120 лв.
Разходите за възнаграждения на 5-членния борд на “Информационно обслужване” за 2020 г. са общо 362 000 лв.
при 333 000 лв. за 2019 г.
Коментар на стр. 5

Връщат учениците
в клас след тестване
Проби ще се вземат два пъти седмично, отказалите ще остават да учат вкъщи
Още от следващата седмица
малките ученици от I до IV клас
може да се върнат в училище,
но само след тестване два пъти
седмично, съобщиха министрите на здравеопазването и образованието Стойчо Кацаров и
Николай Денков на съвместен
брифинг.
Правителството ще отпусне 13 млн. лeва за осигуряване
на безплатни тестове за ученици. МЗ обеща веднага да обяви
обществена поръчка за доставка на щадящи тестове. МОН пък
се зарече да създаде организация тестването да започне веднага, когато те са налични. Вземането на проби ще става в понеделник и четвъртък и със
съгласието на родителите.
Слюнката ще се взема в малък
контейнер или пликче и ще бъде
изследвана с реактив. Децата,
чиито родители не са съгласни,
ще продължат да учат онлайн.
Също два пъти седмично ще
бъдат тествани и учителите,
които се връщат в училище без
документ за ваксиниране или за
преболедуване. Ако някое дете
се окаже позитивно, ще бъде
връщано на входа на училището, така че да не се налага карантинирането на цяла паралелка. Тестовете ще дават резул-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

След изтичането на гратисния период за зелените сертификати
в столичните молове започнаха съвместни проверки на РЗИ и полицията
тат в рамките на един учебен
час. Ако този модел проработи, ще бъде приложен и за по-

големите ученици.
“Въвеждаме филтър на входа на училището, за да го на-

ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО:

правим безопасно. За тази цел
имаме нужда от подкрепата и
на родителите, и на учителите.

Няма никакво място за действия, които подриват възможността на нашата образователна система да си свърши работата”, каза министър Денков.
Той подчерта, че училищата се
затварят не от министерствата,
а от риска от заболяване и тежки последствия за децата.
“Надяваме се двете министерства да бъдат категорични и
последователни в тези мерки и
да ги наложат с по-голям обхват”, заявиха от Националната мрежа за децата.
Директори на училища в
Благоевград настояха за въвеждане на зелени сертификати в
образованието. Някои от тях
вече изискват тестване на учителите. “Реакцията на колегите,
които не искат да се ваксинират, за мен е напълно необяснима и неадекватна”, заяви училищната директорка Милена
Ковачева.
И вчера продължиха опашките за ваксиниране и тестване
в страната. Сривове в Националната здравноинформационна система имаше и в началото
на новата седмица. Това затрудни издаването на ваксинационни сертификати и процеса по
изтегляне на сертификати от
преболедувалите.

Лекарите на първа линия да бъдат
зачислени за специализация без конкурс

Фармацевтите съдят
държавата за дискриминация
заради КОВИД-19

Лекарите, които работят в структури, осъществяващи лечение на пациенти с КОВИД19, да бъдат зачислени за специализация без
конкурс на мястото, където работят, предлага
здравното министерство в публикуван за обществено обсъждане проект на наредба. Предимството ще важи за времето на обявената
извънредна епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна. С промените лекарите
ще могат да се обучават за придобиване на
специалност “Анестезиология и интензивно
лечение”, “Инфекциозни болести”, “Вътрешни
болести” и “Пневмология и физиатрия”, ако
работят в съответните специализирани клиники или КОВИД-отделения. Срокът за започване на специализацията им ще бъде съкратен,
тъй като се предвижда да отпадне изискването
за провеждане на конкурс.
Според министерството по този начин повече лекари ще бъдат мотивирани да работят в

Българският фармацевтичен съюз е завел колективен съдебен иск от
името на своите членове срещу Народното събрание и Министерския
съвет за дискриминация в условията на КОВИД-пандемията. От съсловната организация са възмутени, че държавата е предоставила допълнителни възнаграждения, предпазни средства и стимули за работа на
други категории медицински специалисти - лекари, дентални лекари,
специалисти по здравни грижи, но не и на фармацевтите. Аптекарите
посочват, че и те всекидневно са на първа линия в борбата с КОВИД,
включително при доставяне на предпазни средства и средства за тестване в домашни условия. Според фармацевтите нужните средства са
пренебрежително по-малки по размер от тези, които държавата повече
от 18 месеца предоставя на останалите медицински специалисти.
От началото на септември фармацевтичният съюз многократно е
настоявал за среща с Надзорния съвет на Здравната каса, но разговори още няма. От съсловната организация съобщават за изпратени до
тях декларации от Регионалните фармацевтични колегии с искане за
оставка на ръководството на НЗОК. Продължават преговорите между съюза и касата за договор с аптеките. Сегашният изтича до края
на месеца, а нов все още не е подписан, което поставя в риск реимбурсирането на продуктите за домашно лечение.

КОВИД-структурите. Целта е на медиците да
бъде оказана подкрепа чрез професионално развитие и възможност за финансиране на обучението им от държавата. Това ще допринесе и за поголямо задоволяване на потребностите на населението от специалисти, мотивира се МЗ.
За един специализант по клинична специалност на срочен трудов договор ще са необходими средно около 7300 лв. годишно. Промените
няма да доведат до допълнително финансово
натоварване върху базите за обучение, тъй като
специализантите са техни служители, вече назначени на трудов договор. Ако базите заявят
желание мястото за специализант да бъде финансирано от държавата, Министерството на
здравеопазването ще им предоставя средства в
размер на 2,5 минимални заплати и дължимите
от работодателя осигурителни вноски върху тях
за всеки месец от практическото обучение, предвижда наредбата.
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БСП с призив за
внимателно шофиране
Грижата за безопасността на гражданите трябва да е
Само с леви
приоритет на всеки държавник, категорични са социалистите
политики
Големият брой пътни ин- ността, подобряване качество- че предстоят студени месеци, тарния вот. Обиколката започстраната ще
циденти провокира предста- то на автомобилния парк, доб- времето започва да се влоша- на от елховското село Боянона БСП да обърнат ри практики от страните член- ва, настилката ще е хлъзгава и во, откъдето е родом майката
излезе от кризата вителите
внимание на безопасността по ки, изпълнение на Европейска- заснежена. Като преки участ- на водача Кристиан Вигенин.
Само с леви политики страната ще
излезе от кризата и затова БСП ще се
бори да спечели изборите, заяви водачът на листата на “БСП за България” за Стара Загора Георги Гьоков в
Опан. “В листата ни са включени специалисти, които предлагат разумни
решения за преодоляване на икономическата, социалната и здравната
криза в страната. Може да се гордеете с всеки от тях и с цялата листа и
да гласувате за тях и за Румен Радев
и Илияна Йотова”, призова социалистът. Той изтъкна, че за първите
100 дни на бъдещото управление БСП
предлага мерки, насочени към подкрепа на семействата, на бизнеса, намаляване на ДДС при енергоносителите
и на основните хранителни продукти
и др. “Единственият гарант да се случат тези мерки е БСП. Само БСП
може да свали ГЕРБ от властта”, категоричен бе Гьоков. Вторият в листата
Момчил Ненов, който е строителен
инженер от Казанлък, даде примери
от региона за погрешното управление
на водния ресурс. Минчо Минчев,
председател на ПП “Нова зора”, който е трети, посочи, че “БСП за България” е единствената коалиция, която
може да промени страната към подобро.
Водачът на листата на левицата в
Бургас инж. Петър Кънев и кандидатите за депутати Станимир Баев, Тодор Байчев, Йордан Петков, Христина Славова и Николай Буковинов
бяха в Поморие. Кънев изрази увереност, че след вота правителство ще
има и то ще бъде съставено с участието на БСП. Амбицията ми е представителството на социалистите в парламента да се увеличи, така че да се
защитават интересите на всички граждани на Бургас и Бургаска област,
заяви Станимир Баев. Целта на левицата е страната да мине през кризата
възможно по-леко, заяви Тодор Байчев. Той обърна внимание и на други
важни акценти от предизборната платформа на коалицията, като припомни,
че България е единствената страна в
Европа, която продължава да държи
на ДДС двадесет процента.

пътищата и да призоват за отговорно движение с превозните средства. Водачите на
листи на “БСП за България” в

та стратегия за пътна безопасност “Визия 0”.
“България има нужда от
нов път и нова идея за пътната

ници в движението е необходимо да се подготвим и да
бъдем разумни и отговорни,
посочиха те. Двамата отбелязаха, че през последните години България се нарежда на
първите места по брой пострадали и загинали от пътнотранспортни произшествия от
държавите членки на ЕС.
“Нека бъдем разумни на пътя!
Пътят не е състезателна писта. За такива мероприятия
трябва да има специална писта и в контролирана среда да
могат да се забавляват”, категоричен бе Дончев. Според
БСП основните причини за
черната статистика са липсата
на взаимодействие между отговорните институции, тенденцията за прехвърляне на отго-

“Имаме какво да кажем на
хората и сме намерили начин
да го направим. Пандемията,
ограниченията няма да ни
спрат. Ще обиколим населените места в областта, ще се
срещнем с хората по площадите на открито да им разкажем какво предлага БСП, как
ще направим следващото правителство, каква политика
трябва да се изпълнява, така
че животът да бъде по-добър,
да преживеем по-лесно трудностите през следващите месеци”, увери Вигенин. Целта
на тези обиколки е ямболските кандидати за народни представители да покажат, че има
коалиция, има професионалисти, които знаят как да се води
политика и на национално, и

областите Габрово и Видин
Крум Дончев и Филип Попов
организираха срещи със
спортни клубове, икономически сдружения и симпатизанти. Социалистите представиха и майсторско управление
на автомобил на специално
подготвен за целта полигон и
призоваха: “Нека бъдем разумни на пътя!”.
В програмата на БСП “Визия за България” има стратегия, насочена към пътната безопасност. Социалистите посочиха, че тя е разписана до
степен на проектопредложение, което да послужи за отправна точка на детайлно развитие. В нея са засегнати
възпитанието на подрастващите, методиката за обучение на
шофьорите, методиката на контрола, пътната инфраструктура, адаптиране на хората в неравностойно положение, методи за оптимизация на подпомагащите органи като оптимизация за реакция на бързата
помощ, навременни действия
на полицията, подпомагане и
стимулиране на електромобил-

си безопасност, която да бъде
част от общата стратегия за
сигурността и безопасността
на гражданите ни. Грижата за
безопасността на гражданите
трябва да е приоритет на всеки държавник”, заяви автомобилният шампион Крум Дончев. Той и Попов напомниха,

ворности, липсата на правилна регулация и много други.
Със специален брандиран
бус листата на “БСП за България” ще обиколи област Ямбол. На превозното средство
са портретите на кандидатите
и номер 33, с който е левицата в бюлетината за парламен-

на регионално равнище, така
че България най-после да
тръгне напред към икономическо възстановяване, но и да
бъде социална държава, която осигурява по-високи доходи и достоен живот за всички,
допълни зам.-председателят
на БСП.

ИЛИЯНА ЙОТОВА:

Трябва да защитим пред ЕС повече средства за сигурността на границите
България трябва да защити
своята позиция за повече средства и възможности за укрепване на границите, които са и
външни граници на Европейския съюз, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова. В Хасково тя се включи в конференцията “Миграционният поток:
ролята на институциите и обществото”, организирана от евродепутата от “БСП за България” Цветелина Пенкова. Йо-

това бе категорична, че България трябва да извоюва средства за техника и обучение от
двата фонда за миграция и убежище и за вътрешна сигурност,
които са на обща стойност 18
млрд. евро. Тя изтъкна, че заради своя трансграничен характер Хасковска област е важна
не само за сигурността на
българските граждани, а и на
европейските.
Вицепрезидентът подчерта,

че българската държава трябва
да изготви собствена консолидирана позиция, която да защитава пред европейските партньори, но и да търси за съюзници страните от външните
граници на съюза. “Малка
България трябва да направи
своя санитарен кордон по южната граница. Да отстоява пред
европейските партньори да не
разкрива допълнителни бежански центрове при нужда”, за-

яви Йотова и отново настоя за
промяна на Дъблинския регламент, според който отговорност за мигрантите носи страната член, на чиято територия
първо са стъпили.
Най-проблемна според Йотова е границата с Турция заради компрометираното защитно съоръжение. Вицепрезидентът приветства решението
на служебния кабинет оградата
да се стопанисва от МВР и да

се засили контролът. Според
нея е необходим и по-добър
контрол в приемателния център
от отворен тип в Харманли, за
да се гарантира спокойствието
и сигурността на гражданите.
Дискусията е част от Конференцията за бъдещето на Европа, чието начало беше поставено на 9 май, а като част от
нея Цветелина Пенкова направи поредица от дискусии, насочени към младите българи.
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ШЕФЪТ НА „БУЛГАРГАЗ” ПРЕДЛАГА:

БЕХ да изкупи дълга
на столичното парно
София няма да остане
без отопление, увериха от
Столичния общински съвет
Българският енергиен холдинг (БЕХ) може да изкупи
целия или част от дълга на
“Топлофикация София” към
“Булгаргаз”. Това предложи
изпълнителният директор на
газовото дружество Николай
Павлов по БНТ. Изтече крайният срок, даден на столичната топлофикация да плати
задължението си. Тя дължи
131 млн. лева на газовото дружество, което предупреди, че
ще спре подаването на газ.
Според Павлов газовият до-

ставчик е предложил “пожарен вариант”, за да се реши
проблемът с натрупаните
задължения на “Топлофикация
София” за природен газ. Той
припомни, че през декември
миналата година дългът на
дружеството също беше редуциран с над 55 млн. лева по
този начин чрез цесия.
Павлов изтъкна, че очаква
да се намери решение на
въпроса със столичната топлофикация, защото в противен
случай са застрашени достав-

Николай Павлов
ките на газ към всички останали потребители. Според
него е настъпил моментът за
вземане на важни решения,
защото системното трупане
на подобни дългове създава

сериозен риск за всички клиенти на “Булгаргаз”. “Поведението на “Топлофикация София” застрашава доставките
на газ за страната”, заяви той.
Павлов посочи, че “Топлофикация София” е най-големият
клиент на “Булгаргаз”, има
най-голямо потребление на
синьо гориво и съответно най-високи сметки. Той обясни, че другите топлофикации
в страната обаче също потребяват количества газ, за които
си плащат навреме или със
съвсем леки закъснения.
Столицата няма да остане
без парно заради задълженията на “Топлофикация София”,
увери председателят на Столичния общински съвет (СОС)

Георги Георгиев и поиска
държавата да компенсира дружеството така, както се компенсира частният сектор. По
думите му няма опасност от
спиране на подаването на газ
към “Топлофикация” от страна на “Булгаргаз”.
“Булгаргаз” е най-големият лихвар на “Топлофикация”. Десетки милиони годишно се плащат лихва именно
на “Булгаргаз”. Освен това
тепърва ще растат задълженията към тях заради рязкото
покачване на цената на природния газ. Тоест в този дълг
на “Топлофикация” няма
нищо извънредно за старите
периоди. Задълженията са
били дори и повече. Така че
ще помоля директора на
“Булгаргаз” да прояви повече
здрав разум и по-важното неговите началници, принципалът в Министерството на
енергетиката, незабавно да
предприемат действия, защото това не може да продължава. СОС прие предложението
за компенсации от държавата
за “Топлофикация”, каза Георги Георгиев.

11 на сто ръст на депозитите
и кредитите на домакинствата

Кашкавалът и сиренето
са поскъпнали повече от олиото

И през септември се
е запазила тенденцията
на нарастване на банковите депозити и кредитите на домакинствата с
около 11% спрямо година по-рано, показват данни на Българската народна банка.
В края на септември
2021 г. депозитите на
неправителствения сектор в българската банкова система са в размер
на 100,336 млрд. лева
(78,1% от БВП), като
годишното им увеличе-

Цената на масовия
кашкавал “Витоша” на
едро в края на миналата
седмица е била с почти
левче (91 ст.) по-висока от
същото време на миналата година, сочат данни на
Държавната комисия по
стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Преди 12
месеца млечният продукт
се е предлагал на борсите
в страната средно по
10,82 лв./кг, а сега - по
11,73 лв./кг. Кравето сирене също не остава поназад в нарастването на
цените. Покачването при
него спрямо началото на
последната десетдневка
на октомври 2020 г. е с
89 стотинки, от 6,67 лв./
кг до 7,56 лв. Повишаването на цената на двата
основни млечни продукта на годишна база е поголямо дори отколкото на

ние е с 11,8%. От тях
депозитите на домакинствата и нетърговските
организации, обслужващи домакинствата, в края
на септември са в размер
на 64,508 млрд. лева
(50,2% от БВП), като се
повишават на годишна
база с 10,9%.
Кредитите за неправителствения сектор
през септември са за
69,188 млрд. лева (53,9%
от БВП), като нарастват
на годишна база със 7,6%
спрямо септември 2020

г. От тях кредитите за
домакинства и НТООД
през септември са в размер на 28,094 млрд. лева
(21,9% от БВП), като
спрямо същия месец на
2020 г. те се увеличават
с 11,8%.
През септември жилищните кредити са за
13,513 млрд. лева и нарастват на годишна база с
16,2%, докато потребителските кредити възлизат на 12,978 млрд. лева
и са с 9,9% над нивата от
септември 2020 г.

Високите цени в строителството
спряха сделките на зелено
Заради драстичното поскъпване на
строителните материали започва замразяване на имотните сделки “на зелено”,
твърдят от строителния бранш пред
“Нова тв”. Общата цена на строителството е скочила с 27%. Най-голям дял в
това отношение се пада на дървения
материал, който е поскъпнал двойно.
Цената на арматурата се е повишила с
65%, а на топлоизолацията - с 42%. С
оглед на продължаващото бързо нарастване на цените се стига и до спиране на
сделките “на зелено”, т.е. преди построяване на сградата. “Голяма част от инвеститорите спират продажбите. Те
продължават да си строят, но не продават, докато не видят каква ще бъде себестойността и какви ще бъдат цените не
имотите. Хората усещат, че инфлацията
е огромна, чудовищна, с оглед на парите, които се напечатаха заради КОВИДситуацията в Америка и в Европа”,
твърди Георги Шопов от Асоциацията
на строителните предприемачи.
Всичко това засилва търсенето и цените на имотите тръгват още по-нагоре.
Заради невъзможността да се прогнозира крайната себестойност, в публичния

олиото, което доскоро се
смяташе за рекордьор по
поскъпване сред бакалските стоки. Слънчогледовата мазнина спрямо
октомври миналата година е с 82 ст. по-висока
цена и на средно ниво от
3,35 лв. за литър на едро.
По-чувствително нарастване на годишна база
на цените на едро има и

при замразените пилета
с 64 ст. - от 3,96 лв./кг на
4,60 лв./кг. Пилешките
кренвирши на борсите са
скочили с 19 ст. за кило
- от 3,83 лв. на 4,02 лв./
кг, а малотрайните колбаси - с 22 ст. - от 5,30
лв./кг на 5,52 лв./кг. Само
3 от 24 основни храни
са по-евтини на едро
спрямо октомври 2020 г.

АИКБ иска развитие
на ядрената енергетика у нас
сектор пък вече има обществени
поръчки, за които не се явяват кандидати за изпълнение. “Сега има пуснати
поръчки за 13 блока за саниране. Няма
нито един кандидат, защото тези договори са неизпълними в момента. Цените
са формирани преди 3-4 години”, казва
Валентин Николов от Камарата на строителите в България. От Камарата настояват за среща със служебния премиер
Стефан Янев, притеснени от задаващата
се криза. “Вече има освобождаване на
работници. Те и без това не са достатъчно, особено висококвалифицираните специалисти в пътния бранш, във
високото строителство, за изолации,
заварчици”, твърди още Николов.

Развитие на ядрената електроенергетика е една от препоръките на Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ). Организацията излезе с общо девет препоръки към бюджета за 2022 г. Те съдържат предложения
за следване на политики в областта на
енергетиката, антикризисни мерки, човешките ресурси, ВиК сектора и др.
Организацията настоява за изготвяне на
пътна карта за поетапното извеждане
на въглищните мощности от експлоатация. АИКБ иска и актуализиране на Националната енергийна стратегия до
2030 г. с поглед до 2050 г.
АИКБ апелира за изработване на
постоянно действащо антикризисно законодателство за подкрепа на заетост-

та, доходите и ликвидността в българската икономика при настъпване на неочаквани бедствия и кризи, което да е
обсъдено и прието с обществен консенсус и което да се активира автоматично при настъпване на кризи, водещи до нарастването на безработицата
и да противодейства на закриването
на работни места и съкращаването на
наети.
Организацията иска промяна в системата на финансиране на висшето
образование и въвеждане на ангажимент за работа в страната за определен
период на завършилите студенти по
държавна поръчка. Друго предложение
е въвеждането на задължителна лятна
практика за учениците от 8 до 11 клас.

www.duma.bg
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ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ СТРОИТЕЛИ.
По стара традиция
се чества на Димитровден. Обявен е официално с решение на
МС от октомври 1996
г. Празнуват архитектите, проектантите, строителните инженери и всички, ангажирани в сферата на строителството.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Хранилката на ГЕРБ
Ростислава ИВАНОВА

Ако някой в нашата
клета, опоскана и проядена от корупция
държава все още се чуди
как след поредицата титанични скандали Борисов и шайката му
продължават да оцеляват на избори, време е
да престане. И да проумее простичката истина за огромните възможности на държавната
хранилка, която бившият Вожд от Банкя и пар-

тията му ГЕРБ винаги са
осребрявали в своя полза. И така повече от 12
години, включително и в
битието му на столичен
кмет. На дългогодишния
ни управник, докарал
народа до просешка тояга, при това в условията на еврочленство, отговаря колоритното определение “хитър като
среден селянин”. А управлението му е нагледен пример за успешното практическо прилагане на известната максима “Което не става с
пари, става с много
пари”.
Примерите са много
и красноречиви. Със сигурност не по моралноестетически съображения, а с дълбоко финикийски
аргументи,
продължава да гласува
за Баце и кликата му чиновническата армия на

държавно и местно
ниво. Това е т.нар. основно ядро на ГЕРБ - с
актуализираните всяка
година заплати и гарантирани ДМС-та на фона
на всеобщата бедност и
умираща от глад пенсионерска маса. Кранчето
за администрацията не
секна дори и във времена на невиждана криза в
резултат на КОВИДпандемията и източените от ГЕРБ милиарди уж в помощ на бизнеса
и хората. Разбираемо е
защо тази гвардия брани статуквото, осигурило й охолен живот от
обществената софра.
Не вярвайте на признанието на Борисов, че
бил прост. Да, глупостите, които ръси, и поведението му пред обществото надминават и
простотиите на Бай Ганьо. Но дори Макиавели

би замлъкнал пред хитрите му задкулисни ходове за оцеляване. Така
той овреме прозря, че
съдържанието на чекмеджето и мацките в спалнята му ще сринат неговия рейтинг и превантивно окопа властта си в
държавните учреждения
и дружества. Първо направи рокади в бордовете, поставяйки свои пажове, които имат задачата да продължат с грабежите и да саботират
следващите управляващи. Нима тогава е чудно, че още преди 20 месеца, в разгара на пандемията, Вождът от Банкя
е уредил тихомълком
държавни началници с
космически заплати!?
Хранилката на ГЕРБ
уби свободното слово в
България. Застраши и
българската демокрация.

Див капитализъм!
От стр. 1
Вече в цяла Европа
богатите плащат по-висок процент от бедните, цяла Европа взима
мерки за облекчаване
хала на бедните и уязвимите при и след
KОВИД-19, тук - не,
едрият бизнес иска направо да търчим в обратна посока. Изкривяването в данъците на заможните и на мнозинст-

вото работещи българи
да стане още по-голямо!
Едно е, като ти приспаднат данъка, да имаш
27 000 лв. джобни, друго е да останеш с 360
лв. примерно. И искат
отгоре на всичко да им
работиш ненормирано,
та да имат те печалбата
си. А какво ще правите,
господа работодатели,
ако ЕС въведе обща
минимална работна заплата, което активно се

обсъжда? Защото цените ни станаха все европейски, че и отгоре, а
заплатите ни са като на
крепостните селяни в
Средновековието. Затова който може, си вдига
чукалата да работи дори
какво да е на Запад, само
да оживее.
И понеже пак идат
избори - нека всички
кандидати за злощастния ни парламент
задължително да обявят

как се отнасят към тъй
наречените предложения на АИКБ за бюджетната 2022! Колеги,
питайте винаги кандидатите за това, във всички
медии. Няма общи приказки как ще борят бедността, има конкретика
как ще затънем под
дъното. Пък нека хората решават какво избират - не е време за шоу.
Ножът стигна вече до
кокала... нашия.

1185 - ИЗБУХВА ВЪСТАНИЕТО НА АСЕН И
ПЕТЪР. Обявено е от братята боляри на
Димитровден
при освещаването на новопостроения
храм “Св. Димитър Солунски”. Търновските аристократи оглавяват недоволството от
рязкото повишаване на данъците, наложени от
византийския император Исак Втори Ангел заради предстоящата му сватба с унгарска принцеса.
Бунтът приема характера на масово освободително движение, довело до отхвърлянето на близо 150-годишното византийско управление. Въстанието на Асеневци полага основите на Втората
българска държава със столица Търново и възстановяването на Търновската архиепископия.
1881 - РАЖДА СЕ СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ,
ПИСАТЕЛ (УМИРА 1962 Г.). Историк, етнограф, изявен обществен
деец, политик. Един от основателите на Съюза на българските писатели и негов председател (19411944), директор на Народната библиотека (1919-1922), директор на
Народния етнографски музей (дн.
Етнографски институт с музей при
БАН). Известен е като “последния
възрожденец”.
1890 - УМИРА КАРЛО КОЛОДИ, ИТАЛИАНСКИ ПИСАТЕЛ (Р. 1826 Г.). Рожденото му име
е Карло Лоренцини. Автор
на книгата “Приключенията на Пинокио”, която започва да излиза като подлистник към детски вестник през 1881 г. Умира, без
да подозира, че неговите
произведения ще го направят световноизвестен. По
подобие на алегорията в историята на най-популярния му герой - Пинокио (на снимката), накрая
заживява свой собствен живот, отделен от
този на своя автор.
1905 - УМИРА БОГДАН ПРОШЕК, ЧЕШКИ
ПРЕДПРИЕМАЧ (Р. 1858 Г.). Заедно с брат си Георги прекарват по-голямата част от
живота си в България. През 1879 г.
двамата основават първата печатница в София, а през 1884 г. - пивоварна “Прошек”, най-голямата в града
по това време. Братя Прошек допринасят много за европейския вид на
София. Орлов и Лъвов мост, паметникът на Васил Левски, старата постройка на
Централната гара, първият градоустройствен
план на столицата са свързани с имената им.
1916 - РАЖДА СЕ ФРАНСОА МИТЕРАН,
ФРЕНСКИ ПОЛИТИК (УМИРА 1996 Г.). Президент на Франция (21 май
1981-17 май 1995). Участва във Втората световна
война и в Съпротивата.
През 1945 г. става един
от основателите на лявата партия Демократически и социалистически съюз на Съпротивата. Покъсно основава Федерацията на демократическите и социалистическите леви сили, на която е
председател за периода 1965-1968 г. Един от
основателите на Социалистическата партия.
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ИРЕНА АНАСТАСОВА е родена в Монтана. Завършила
е философия в Софийския университет със специализация по социология. Дълги години е директор на едно
от най-популярните училища в столицата - 125-о СОУ
“Проф. Боян Пенев” в кв. “Младост”. Била е общински
съветник от БСП в София и народен представител
от БСП в 42-рото, 44-тото, 45-ото и 46-ото НС.

ИРЕНА АНАСТАСОВА:

Извеждаме
образованието
като въпрос
на националната
сигурност
Отново ще настояваме за спасителен инвестиционен фонд за
Северозапада, казва водачът на листата на БСП в 12 МИР - Монтана
Интервю на Велиана ХРИСТОВА

 Водите листата в Монтана район на Северозапада в най-бедната част на България. Още при предишните избори хората тук казваха,
че партиите се сменят, но при тях
нищо не се променя, особено в селата. Имате ли впечатления какви са
най-големите им болки в момента и
какво ще очакват от вас?
- Много е тъжно това, но е истина.
Това е моят роден град. Имам незабравими спомени от детството си и прекрасни спомени от моите учители - и
в основното, и в средното образование, което завърших преди години тук.
Не живея в града, но никога не съм
късала връзката си с хората му. Тук
живеят и работят много приятели, съученици, моят брат, семейството на
съпруга ми. За съжаление, в годините
на прехода този регион се върна десетилетия назад - демографският срив е
катастрофален, доходите са най-ниските в страната, безработицата е висока,
здравеопазването страда от липса на
лекари, хората в селата нямат транспорт до по-големите центрове, липсват
аптеки, редица села не се посещават от
личните лекари, водоснабдяването е
ограничено или липсва в някои села,
особено през летните месеци. Това е
картината и години наред хората тук
са се наслушали на празни думи и
обещания. Зная го, защото в годините
на 44-тото Народно събрание съм се
опитвала, заедно с колегата Илиян
Тимчев, който и сега е в листата на 12
МИР, да помагаме на много хора, но
това не решава проблемите на региона. Трябва целенасочена държавна политика, премислени действия и целево
финансиране на общините тук, за да се
преодолеят проблемите. И това няма
как да стане за година-две, но трябва да
започне незабавно, защото иначе негативните процеси ще станат необратими. Убедена съм, че хората очакват от

нас точно това - конкретни действия, а
не празни думи!
 БСП имаше специални планове
за региона, за възраждане на икономиката му, за развиване на печелившо екоземеделие, на транспорта, на
някои заводи, на културен туризъм.
Дали е възможно с другите партии
да постигнете консенсус за това?
- Чрез Националната гражданска
инициатива “За създаване на Държавен инвестиционен фонд Северозапад
в Бюджет 2020”, организирана от БСП
и подкрепена с подписка с хиляди участници, внесохме в 44-тото Народно
събрание искане в Закона за държавния бюджет за 2020 г. да бъде предвидено създаването на такъв фонд с
първоначален ресурс от 500 млн. лева,
с който да се финансират мерки за
преодоляване на социално-икономическото изоставане на Северозападния
регион и очертаващата се демографска
катастрофа. Това не бе прието от мнозинството на ГЕРБ тогава. Но не сме
се отказали и ще продължим да настояваме за този фонд и в 47-ото Народно
събрание. Основните ни цели са:
- осигуряване на траен икономически растеж на региона чрез създаване
на инфраструктура и привличане на
инвеститор за високотехнологично
производство на изделия с висока добавена стойност, с високи трудови
възнаграждения и потенциал за развойна дейност;
- безвъзмездно предоставяне на
държавна или общинска земя за обработка; замяна на социалните помощи с
реална ангажираност;
- целеви финансови стимули за малки производствени фирми от различните сектори, които работят в региона и
откриват нови работни места;
- държавата да поеме за 1 година
финансирането за всяко новооткрито работно място в съответния производствен сектор, заплащането до
размера на МРЗ и осигуровките на
заетото лице;
- предоставяне на еднократна и
безвъзмездна финансова помощ за мла-

ди семейства до 35 години за започване на самостоятелен бизнес в региона;
- специалностите в професионалните гимназии да са съобразени с нуждите на бизнеса и икономиката на региона; стипендии за ученици и студенти
и заплащане на специализациите на
медицински кадри, които поемат ангажимент поне 10 години да работят и
живеят в региона;
- предоставяне на целеви средства
в размер до 50 000 лева за закупуване
на семейно жилище на семейства, които трайно се заселват и работят в региона. И много други конкретни мерки, които със сигурност ще “отлепят
региона от дъното” и ще са основа за
развитието му в годините напред.
 От години имате поглед върху
това, което става с образованието.
Споделяте ли мнението, че първата
спешна стъпка в него трябва да е
промяната на осакатените и идеологизирани наново учебни програми и
планове, които насила правят децата неграмотни? Дори Ботев “орязаха”. Това би трябвало да е първа промяна в т.нар. училищен закон.
- Разбира се, че е така! Няма да ми
омръзне да повтарям, че истинската
реформа в образованието ще се случи,
само когато се променят три неща:
учебните програми и учебното
съдържание, квалификацията на учителите и материалната база в училищата.
И трите трябва да са съобразени с
изискванията на XXI век и неговите
реалности. Настоящите учебни програми и учебното съдържание в основата
си са променени през 2001 г., след
което измененията са козметични. Качеството на тези промени виждаме на
практика 20 години след това. И виждаме катастрофа, която няма да бъде
преодоляна само с увеличение на учителските заплати. Това налага в много
спешен порядък да бъдат променени
учебните планове и учебното съдържание. Това дори е стъпката, която предлагаме да стартира още в първите 100
дни управление. И, разбира се, акцентът ще са програмите по български

език и литература и история, където
изкривяванията са потресаващи. За нас
любовта към Родината е това, върху
което трябва да стъпи изграждането на
нова България.
 Какъв е пътят да достигнем
бюджет за образованието, равен
поне на средния за ЕС, сега като
процент от БВП нашият е доста
под средното за общността? Само
на финансирането по европрограми
ли трябва да се разчита?
- Разбира се, че трябва да се използва европейско финансиране, но
отговорността на държавата личи по
отделените средства за образованието в бюджета. БСП от години настоява за 5% от БВП за образование и
това ще е наш приоритет при приемането на бюджета за 2022 г. Ще се
борим в 47-ото Народно събрание
това да се случи. Разбира се, контролът по изразходването на средствата трябва да е сериозен, защото и
сега се харчат над 30 млн. лева за
квалификацията на учителите, но те
отиват в “правилните” обучителни
организации и ефектът е почти нулев.
Няма никакъв контрол върху ефективността на тези обучения и едни пари
просто отиват в определени джобове.
В нашата програма е предвиден друг
модел на квалификация на учители.
 Като дългогодишен учител и
училищен директор смятате ли, че в
пандемичните условия, които пак определят живота ни, учителите
трябва да бъдат ваксинирани, за да
предпазят и себе си, и децата?
- Смятам, че има много сериозни
проблеми, както в организирането на
имунизацията, така изобщо в системата на здравеопазването, която явно се
справя все по-трудно с епидемията.
Смятам също, че българите като цяло
не са настроени антиваксърски. Затова
тези само 20% имунизирани показват,
че нещо е кардинално сбъркано. Няма
доверие на гражданите към ваксините,
респективно към тези личности и тези
институции, които са оторизирани да
ги прилагат. Ето, че дойде времето, в
което берем плодовете на обругаването и неглижирането на институциите,
особено при управлението на ГЕРБ.
Резултатът е тотално недоверие, породено от години лъжи и пиарски сметки.
Няма как да ви отговоря еднозначно на
този въпрос. Има много неясноти.
 Има ли плюсове в онлайн обучението или ще трябва да наваксваме
някак пораженията му с години? А и
дали всички ученици в селата имат
лаптопи и достъп до интернет?
- Знае се, че нямат. По въпроса с
онлайн обучението последните две
години проблемите се представят през
розова мъгла. Пълна илюзия, за да не
кажа лъжа, са приказките за сериозните успехи, които са постигнали децата
и учителите. Този период на дистанционно обучение ще даде и вече дава
отражение върху знанията и уменията
на децата, които няма да бъдат наваксани никога. Истината е това! А за
децата в социално уязвимите групи
това положение е пагубно.
 Как се отнасяте към паралелната образователна система
на “Америка за България”, която е
влязла свободно във всяко българско
училище?
- Трябват сериозни усилия, за да
излезе оттам. Твърдя, че образованието е въпрос на национална сигурност и в него няма място никой
друг, освен държавата.
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Европейският съюз
на Изток от Запада

Полският премиер Матеуш
Моравецки (крайният вляво) в
разговор с председателката на
Еврокомисията Урсула фон дер
Лайен преди началото на втория
ден от последното заседание на
Европейския съвет миналата
седмица. До тях са германската
канцлерка Ангела Меркел и
френският президент Еманюел
Макрон. Най-вдясно унгарският
премиер Виктор Орбан чете
документ

Общността не се разпада, но конструкцията е сериозно разтърсена,
защото този път става дума за подкопаване на основите на сградата
Любомир КЮЧУКОВ,
Директор на Института за
икономика и международни отношения

Решението на Конституционният
съд на Полша да оспори приложимостта на четири члена от Договора на ЕС
предизвика политическо земетресение
в Съюза. И не толкова със своята конкретика, въпреки, че под въпрос бяха
поставени базисни елементи от Договора: първо, целта на ЕС - за създаване
на все по-тесен съюз между хората в
Европа; второ, ценностите на Съюза -

правата на човека, включително правото на малцинствата. А преди всичко
поради факта, че се отричаше правния
фундамент на ЕС - върховенството на
общностното право над националното.
Това само по себе си не е прецедент.
През май т.г. съдът в Карлсруе, Германия, също излезе с подобно тълкувание
по повод решение на Европейската
централна банка за евро облигациите.
Разликата е обаче в това, че германското правителство не се съобрази с решението на националния съд, а с това на
Съда на ЕС по същия въпрос. Докато
при Полша националният съд обслужи
политиката на правителството. Което
пък затвърди мнението, че цялата съдебна система на страната е поставена под
политически контрол и обслужва интересите на управляващата партия “Право и справедливост”.
Затова политическата реакция в Европа беше толкова силна. Остава
въпросът обаче за нейната ефективност. Европейският парламент прие резолюция, определяща Конституционния
съд на Полша като “нелегитимен” да се

произнася по въпроса за върховенството на европейското право и призоваваща за предприемане на всички
възможни наказателни мерки, предвидени за подобни случаи. На проведения
непосредствено след това обаче Съвет
на ЕС (т.е. заседание на ръководителите на държавите членки) подобно решение не беше взето, защото за целта е
необходимо единодушие, а Полша и
Унгария в продължение на няколко
години съвместно блокират тази
възможност. Тук специално внимание
заслужава предложението на Меркел да
се търси преодоляване на кризата с
Полша чрез диалог, а не чрез наказателни мерки - не на последно място защото Еврокомисията вече е предприела
такива процедури срещу Полша и Унгария, включително и за отнемане правото им на глас в ЕС. Това обаче не
доведе до реални резултати, а същевременно ЕС рискува да девалвира въздействието на последния си инструмент за
реакция.
Тази разнопосочност на решенията
на две от основните европейски инсти-

туции даде основание да се заговори за
институционална война в ЕС. Като този
въпрос вече има своята история. Преди
няколко месеца Европарламента заплаши да съди Еврокомисията за това, че
тя не предприема необходимите мерки
и не успява да осигури върховенството
на закона в Полша и Унгария.
Практическите действия, които ЕС
може да предприеме спрямо Полша са
в две посоки. Първата е в полето на
правото - да се инициира от Европейската комисия процедура за нарушение
на европейското законодателство в
Съда на ЕС. Съдът може да приеме
решение, че такова нарушение действително е налице и да наложи дневни
глоби на страната нарушител до неговото отстраняване. В случай, че страната откаже да плаща, то Еврокомисията може да удържа глобите от други
еврофондове. В най-крайния си вариант това може да доведе до лишаване
на страната от право на глас при взимането на решения.
На стр. 9
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Строги КОВИДмерки по цял свят

НАКРАТКО

Почина лидерката
на ПАСОК
Лидерката на гръцките социалисти Фофи Генимата почина от рак,
от който е страдала дълги години,
съобщи в. “Катимерини”. Тя оглавяваше Общогръцкото социалистическо движение (ПАСОК) от 2015 г.
По-късно то стана част от лявоцентристката група “Движението
за промяна”. “Тя се отличаваше с
принципност и доброта, която ще
ни липсва на всички”, заяви държавният глава Катерина Сакеларопулу.

Мигранти раниха
полски войници
Двама полски войници бяха
ранени при нападение от нелегални
мигранти на границата с Беларус,
съобщиха медиите. Агресивни групи
от около 60-70 души хвърляха
камъни и клони по служещите,
двама от които попаднаха в болница. Имаше два неуспешни опита
за насилствено влизането в Полша. През последното денонощие са
регистрирани общо 508 опита за
незаконно влизане в страната.
Задържани са 19 имигранти от
Сирия, Ирак и Палестина.

Москва очаква от
талибаните повече
либералност

Eкип по контрола над КОВИД-епидемията в Пекин, облечен в специални защитни костюми, е блокирал
влизането в столичния район Чангпин, който е обявен за епидемично рисков. По тази причина
е временно затворен. Властите съобщиха за 34 нови КОВИД-случая през неделното денонощие

В Естония и Нова
Зеландия забраняват
достъп до
обществени места
на неваксинираните
По цял свят КОВИД-мерките се затягат. Естония забрани на неваксинираните да посещават обществени места. Според решението на правителството, дори
и с отрицателен тест, те вече няма да
посещават спортни клубове, заведения за
хранене, театри, кина, спа центрове и
други. Ще могат да го правят само имунизирани или преболедували. Търговците и доставчиците на услуги са длъжни
да предотвратяват влизането на посетители без маски в молове и магазини.
Председателят на парламента Юри Ратас

коментира, че страната е на ръба на бедствие заради разпространението на коронавируса.
Новозеландският премиер г-жа Джасинда Ардърн призна, че страната ще
създаде двустепенна система, където неваксинираните граждани нямат да имат
същите права като тези, които са получили ваксината. Неимунизираните ще бъдат
изправени пред много по-строги ограничения. Те няма да могат да влизат в ресторанти, барове, фитнес зали и ще могат
да се събират, но само в групи до 10
човека. Ардърн обяви, че 90% от населението трябва да бъде напълно ваксинирано във всеки регион, преди страната да
разхлаби ограниченията.
В Русия шест области от европейската й част са затворени до 7 ноември.
Това са Пермска, Воронежка, Новгородска, Нижни Новородска, Самарска и
Курска. Президентът Владимир Путин

Полша остава в ЕС,
но отхвърля диктата
Полша не планира да напуска ЕС въпреки съществуващите разногласия с Брюксел относно правилото за
приоритет на полското право пред правото на Съюза.
Това заяви премиерът Матеуш Моравецки в интервю,
публикувано в британския
вестник “Файненшъл таймс”.
“Абсолютно сме убедени, че
Полша трябва да остане (в
ЕС). Няма риск Полша да
напусне ЕС. Ние ревностно
ще защитаваме Полша като
част от Европейския съюз”,
каза той и добави, че 88% от
гражданите на републиката
подкрепят членството.
В същото време Моравец-

ки подчерта, че Варшава е
готова да отвърне, ако страната спре да получава плащания от общия евробюджет.
Той призова ЕС да отмени
решението си за искане
Съдът на ЕС да наложи глоба
на Полша заради реформите.
“Това би било най-мъдрото
нещо, което могат да направят. Иначе няма да разговаряме помежду си с опрян в
главата пистолет. Смятаме, че
(Брюксел) предприема дискриминационен подход, напомнящ диктат. Но ако ситуацията продължи да се влошава, ще трябва да обмислим
внимателно нашата стратегия”, заяви премиерът.

издаде указ, с който се запазват заплатите на служителите. Той предостави
възможност на местните ръководители
по своя преценка да въведат допълнителни неработни дни във връзка със ситуацията на място.
Китай постави под блокада окръг
заради регистрираните там най-много случаи на КОВИД-19, след като
заразно огнище в северозапада бързо
се разраства в цялата страна, предаде
“Блумбърг”. Властите в Ечжин, окръг
във Вътрешна Монголия, наредиха на
около 35 700 жители да останат вкъщи
от понеделник и предупредиха за наказателна отговорност, ако някой не се
подчини на заповедта. Блокирането
дойде ден след предупреждение от служители на Националната здравна комисия, че епидемията ще продължи да се
влошава, след като се разпространи в
11 провинции за около седмица.

Военните в Судан
извършиха преврат
Армията на Судан е извършила преврат, съобщават световните агенции. Блокирани са всички входове на столицата
Хартум. В града са изключени всички мобилни и стационарни
комуникации, както и интернет връзката. Задържани са министрите на комуникациите, на информацията, на финансите и
на промишлеността. Премиерът Абдала Хамдок е поставен
под домашен арест, а военни са обсадили къщата му.
Междувременно представители на основното опозиционно движение “Сили за свобода и промяна” призоваха
гражданите да излязат на улицата и да се противостоят на
“опитите на военните да узурпират властта”. Асоциацията
на пилотите, банковите служители и лекарите обявиха стачка в знак на протест срещу действията на военните.
Специалният пратеник на САЩ за Африканския рог
Джефри Фелтман се срещна с местни военни и цивилни
лидери през уикенда в усилията за разрешаване на нарастващия спор. Вашингтон е “дълбоко разтревожен”, че военният преврат ще застраши американската помощ за бедната страна. ЕС се присъедини към САЩ в изразяване на
сериозна загриженост

Москва очаква талибаните да
проявят повече либерализъм към населението, изтъкна Замир Кабулов,
специален пратеник на руския президент за Афганистан, на пресконференция в агенция “Россия сегодня”. Говорителят на афганистанското МВнР Абдул Кахар Балхи
написа в Туитър, че Движението
Талибан приветства изказването
на Владимир Путин за възможността негови представители да
бъдат извадени от руския списък на
терористите. Държавният глава
заяви това на среща на Международния клуб “Валдай”.

Русия в НАТО, призова
турски журналист
Новите световни условия изискват обновяване на НАТО и Русия
трябва да се присъедини към организацията, написа журналистът Мехмет Барлас във в. “Сабах”: “Европа
на НАТО живее от руска енергетика.
В борбата с тероризма Русия е поактивна от всички страни от НАТО.
Надявам се, че ще се появи НАТО,
което включва и Русия”, написа той.
Според него основната заплаха за
НАТО са вътрешните борби като
конфликтите между Турция и Гърция
и напрежението в между Вашингтон
и Анкара.
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Служители от испанската
гражданска защита наблюдават
действащия вулкан на остров Ла
Палма от Канарския архипелаг в
Атлантическия океан. Те трябва
да измерват качеството на
въздуха, да взимат проби от
изхвърлени камъни и газ в 12
различни места около вулкана
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Европейският съюз
на Изток от Запада
От стр. 7
Втората възможност е свързана отново с финансови санкции, но налагани по-директно от Комисията. Тук
обаче има една особеност: докато по
отношение на средствата от кохезионния фонд ЕК може да налага и нееднократно е налагала санкции спрямо
дълъг списък от държави членки, то
към такава мярка не може все още да
се пристъпи по средствата, предвидени в рамките на програмата за възстановяване от пандемията “Следващо поколение ЕС”, т.е. спрямо тези 750
милиарда евро, договорени за целта
през лятото на миналата година. Като
на практика тогава бе взето странното
“соломоновско” решение: санкции,
свързани с нарушаване върховенството на закона могат да се налагат, но
тяхното налагане няма да бъде законно, ако това решение се оспори в съда.
Естествено Полша и Унгария веднага
внесоха иск срещу такава възможност
в Съда на ЕС, който все още не е излязъл със свое решение. Иначе казано,
към момента Еврокомисията не може
да удържа средства по Плана за възстановяване на ЕС. Но пък може да бави
одобряването на плановете на отделните страни, което е задължително
условие за стартиране на плащанията.
И именно това е, което Комисията
прави спрямо Полша.

Върховенството на закона ценност или инструмент?
Всичко това е свързано с принципния спор - могат ли по политически
критерии да се налагат финансови
санкции?
Страните от Източна Европа се
присъединиха към ЕС, тоест те приеха вече съществуващите в Съюза правила и се ангажираха с тяхното спазване чрез подписаните от тях договори за присъединяване, впоследствие ратифицирани и от всички национални
парламенти. А още в древното римско
право е заложен принципът pacta sunt
servanda - договорите трябва да се
изпълняват. От тази гледна точка решението на полския Конституционен
съд да оспори четири члена от подписания и ратифициран от Полша Договор за Европейския съюз представлява
директен отказ от вече поети задължения. А това поставя под въпрос самото съществуване на ЕС. Едностранният отказ от спазване на правилата означава Съюз без правила, просто защото всяка страна членка може да се
изкуши да последва полския пример.
Впрочем, последното десетилетие се
оказа кошмарно за международното
право - и като военни интервенции в
нарушение на националния суверенитет, и като пренебрегване решенията
на ООН и други международни институции, а и като неизпълнение на поети
договорни ангажименти. Достатъчно е
да се споменат само изтеглянията на
САЩ от Парижкото споразумение за
климата или от ядреното споразумение с Иран.
От друга страна след присъединяването си към ЕС източноевропейските страни са пълноправни членове и
техните позиции следва да се отчитат
при приемането на всички нови правила. Което, освен всичко друго означава, че ценностите не трябва едност-
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По-рано този месец във Варшава бе проведена демонстрация срещу
решението на полския Конституционен съд за върховенството
на националното законодателство над европейското.
Подобни протести имаше и в други полски градове
ранно да се дописват без всеобщо
съгласие. Още повече пък самите ценности да се дефинират като западни, а
не като демократични - както нерядко
се случва. И тук “дисидентският” формат е по-широк и излиза извън границите на Полша и Унгария, като има за
свое ядро “Вишеградската четворка”,
подкрепяна и от други източноевропейски държави.
Основното поле за остро противопоставяне са т.нар. “джендър” права.
А спорът е доколко те се включват в
основните човешки права. Част от
страните членки, предимно от Източна Европа, не са склонни да признаят
колективни или малцинствени права, а
още по-малко привилегии на сексуална основа, като същевременно не отричат гарантирането на индивидуалното право за гражданите с различна сексуална ориентация (следва да се отбележи, че Полша и Унгария отиват
отвъд тези рамки, ограничавайки и
някои индивидуални права).
Иначе казано проблемът се свежда,
от една страна, до противоречието доколко е съвместимо участието в един
наднационален интеграционен съюз в
случай че има разминаване в разбирането за самата основа, върху която той
се гради, а от друга страна, доколко е
допустимо въз основа на политически
оценки да се “превъзпитават” независими държави членки на ЕС. При това
от намирането на верния баланс зависят провеждането на реални политики
на Съюза и достъпа до негови фондове
за държавите членки.

Новото разделение
„ние - те”
Всичко това в концентриран вид отразява една достатъчно устойчива през
последните години тенденция на вторично разграничаване по линията Изток-Запад. Вече повече от 15 години
след голямото разширяване на ЕС, или
с други думи след обединението на
континента, отношението “ние-те”
продължава да остава в сила. Но се
просмуква в много от сферите на отношенията между старите страни член-

ки от Западна Европа и новоприсъединилите се техни източни съседки. Ние
продължаваме инерционно да мислим
и да говорим един за друг като за Изтока и Запада, с терминологията, наследена от периода на Студената война. Дори не и като Изтока на Запада когато стане дума за Източна Европа.
Това се вижда дори на примера на една
държава Германия, където 30 години
след обединението все още наследството от почти половинвековното разделно развитие продължава да се чувства достатъчно осезателно.
Нещо повече, все по-очевидно става едно трудно прикривано взаимно
разочарование. При това с достатъчно
аргументи и от двете страни.
В политически план западноевропейските страни членки са недоволни,
че Източна Европа не спазва правилата на Съюза и разглежда неговите ценности като политическа риторика, а не
като идеен фундамент, че пренебрегва
демократични принципи, на първо място върховенството на закона. Обратно, източноевропейците имат усещането, че с тях се отнасят като към слаби
ученици, които не са си научили урока, че са третирани като втора категория граждани на ЕС, че са обект на
постоянни поучения и проверки, както и че решенията на ЕС по важни
въпроси, аргументирани с правила и
ценности, отразяват преди всичко интересите на старите страни членки.
По отношение на икономиката
гражданите на “Стара Европа” са убедени, че бившите комунистически страни гледат на ЕС основно като на източник на еврофондове. Същевременно изразходването на получаваните сериозни средства не съответства на
стандартите на Съюза. Иначе казано,
“техните пари” (тези страни са основните вносители в бюджета на Съюза)
достатъчно често потъват в джобовете
на корумпирани политици и олигарси
в източната част на континента. В
противовес на което от Изтока контрират, че еврофондовете не могат да
компенсират загубата на сериозен икономически ресурс и деиндустриализа-

цията след промените, позволили на
по-конкурентоспособната икономика
на Запада да завладее местните пазари
и да доминира икономиката на страните.
Не на последно място, в социалната сфера, на Запад се възмущават, че
напливът от евтина “емигрантска” работна ръка от изток поставя под напрежение социалните и здравните системи на западноевропейските държави (тема, превърнала се във водещ
аргумент дори при напускането на ЕС
от Обединеното кралство). Източноевропейците обаче напомнят, че не става дума за мигранти, а за упражняване
на една от основните свободи на ЕС свободното движение на работна ръка,
добавяйки също така, че по този начин
най-квалифицираната и най-мобилна
част от местната работна ръка е изсмукана в по-развитите държави.
Ще напусне ли все пак Полша Европейския съюз?

Отговорът е еднозначен не, няма
И не само поради уверенията на
полския премиер, че подобни действия не се обсъждат. Не дори и заради
не особено вдъхновяващия пример от
Брекзит, на фона на сериозните проблеми, възникнали във Великобритания след отделянето от ЕС. А преди
всичко заради огромната подкрепа на
полските граждани за членство в
Съюза.
Ключовият въпрос обаче остава - и
той е не “дали в ЕС”, а “в какъв ЕС”.
Дали в един високо интегриран политически съюз, или по-скоро в една достатъчно хлабава икономическа общност около един общ пазар. Отговорът
на този въпрос е призвана да даде протичащата в момента дискусия за бъдещето на ЕС, която следва да бъде финализирана по време на френското
председателство през първата половина на следващата година. И този път
той не може нито да се избягва, нито
да се отлага. Защото от това в каква
посока ще тръгне Съюзът, ще зависи и
неговото бъдеще.
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Разглеждайки част от съвременните проблеми на страните
от Африка теорията на големия
английски философ Томас Хобс
(1588-1679 г) изглежда много
приложима през XVII-XVIII век
той заедно Джон Лок и ЖанЖак Русо оформят представата
за държавността, подчинена на
закона, отвъд теологичните разбирания за божествения произход на кралете. Поставя се под
въпрос абсолютизмът на монархията, постепенно отпада крепостничеството, а поданиците
получават възможност за изразяване и политически права,
макар и все още твърде ограничени.
Важен елемент от теорията
за модерната държава става
т.нар. “естествено състояние”
на обществото. Този проблем
стои в основата на емблематичния труд на английския философ Томас Хобс “Леавиатан”.
Според тезата на Хобс, човекът
е враг на човека, хората си
съперничат за добиване на почести и привилегии, което води
до война на всички против всич-

СНИМКА БГНЕС

Полковник Асими Гойта (вторият отдясно) по време на церемонията
на 7 юни т.г. по полагане на клетва като държавен глава. Той временно
пое президентския пост, след като две седмици преди това отстрани също
временния държавен глава. Гойта обеща избори през февруари 2022 година

Африка е разграден
двор на геополитиката
Черният континент остава арена на сблъсък между
великите сили, но и пробно поле за нов вид военни конфликти
ки. В естествено състояние всеки човек може да бъде прокурор, съдия или изпълнител на
присъди. За да се преодолее това
е необходимо нещо повече обща власт, която да организира хората и да насочва действията им към общото благо. Това
обединение, което по общо определение се нарича държава,
трябва да накара хората да достигнат до първия и до втория
естествен закон - тоест да се
иска мир и да се пази този мир,
както и всички да се откажат от
правото си върху всичко. Поданиците на държавата трябва да
делегират своите права на едно
лице-суверен или събрание от
хора, за да застане начело.
На фона на последните
събития в част от Африка, извели на показ нови изблици на
насилие и кървави разпри, изниква въпросът: “Можем ли да
се съгласим тогава напълно с
теорията, че липсата на държавна власт води до една непрестанна война на човек
срещу човека?” В редица африкански държави основното правило за оцеляване е, че

печели най-силният
Какво печели ли? Още един
час, ден или месец живот. Редица експерти биха отбелязали, че
вината или отговорността за запазването на това “естествено
състояние” на преддържавните
общества принадлежи на колониалните държави и бъркотията, която те са оставили след
себе си. Донякъде можем да приемем това твърдение за вярно.

Елиана ИВАНОВА

В случая с Африка обаче
винаги има много условности и
много “но”-та. Безспорно има
редица регионални фактори,
които затрудняват общуването
и разбирателството между африканските народи. По този
въпрос има вече различни местни форуми, които се опитват
чрез медиация, преговори и
други съвместни формати да
преодолеят бариерите и пропастите между етносите на Черния континент. Но само с
вътрешни усилия постигането
на мир, стабилност и напреднала държавна организация трудно би се осъществило.
Ето защо тук идва и ролята
на външните фактори. Обикновено те се проявяват под формата на политическото и икономическото влияние на великите сили, които обаче са позаинтересовани да кръстосват
шпаги за експлоатацията на богатствата и ресурсите на африканските държави, отколкото да
се въвличат в по-сериозни процеси на миротворчество и демократизация на тези общест-

ва. Наистина кой би имал интерес от стабилни държави с демократични и силни граждански общества, които да са способни да упражняват независима политическа воля и да експлоатират за нуждите на своите общества ресурси за милиарди долари? Глобализацията и
технологичният прогрес доведоха до постоянната нужда от
запасяване или в някои случаи
до презапасяване с определени
ресурси. Всеки от големите играчи иска да запази своя статут
и дял от лъвския пай.

А каква по-добра
мишена
от богатата на полезни изкопаеми, минерали, дървен материал и други земя на Африка?
Не е за подценяване и наличието на многоброен евтин човешки капитал. Изглежда, че
предстои да станем свидетели
на нов тип противоборство на
африканска почва.
Става въпрос за новите предизвикателства, които възникнаха като резултат от задълбочаващите се конфликти в Мали и
Централната африканска република (ЦАР). Обявeното на
френския президент Еманюел
Макрон през септември намерение да изтегли от Мали и от
региона на Сахел около 2000
войници, доведе до неочакван
развой на събитията. На преден план излезе името на руската частна наемническа група
с прякора “Вагнер” и нейната
роля в развиващите се конфликти в страните от Сахел. През

2012 г. руските частни военни
компании присъстваха само в
две държави. Днес този брой се
е увеличил до 27. Групата “Вагнер” сега се стреми да навлезе
в Мали в момент, когато демокрацията там е крехка и предизвикателствата на тероризма
се засилват.
От 2018 г. “Вагнер” действа
в ЦАР, забелязва се също и в
Судан, Либия и Мозамбик.
Групата “Вагнер” е поела различни задачи по сигурността,
включително обучение на местни сили, които сега са в основата на сключване на потенциален договор в Мали. Става
въпрос за наемане на 1000 наемници, които да помогнат на
страната в боевете срещу ислямистките фундаменталистки
организации, които действат в
региона на Сахел. Сред найизвестните се нарежда “Ислямска държава за Велика Сахара”.
Мали се справя с припокриващи се кризи в сферата на политиката и сигурността, но ислямистките бойци разширяват
своето влияние. Страната преживя два държавни преврата от
август 2020 г. и в момента се
управлява от военна хунта.
На този фон перспективата
за разполагането на “Вагнер”
разтревожи Франция и усложни отношенията на Мали с основния му партньор по сигурността. Непосредствено след
изявлението на временното малийско правителство за намерението да заменят френските
войници с руски наемници, последваха и разговори с руското правителство. Франция не-

забавно осъди опита за руска
намеса в страната.
Известно е, че още през 2019
г. бе подновено споразумение
между Мали и Русия в сферата
на сигурността. Двете страни
поддържат добри отношения
още от средата на 90-те години
на миналия век. Мали бе предупредена, че ако сключи сделката
с наемниците, ще бъде изолирана в международен план. Експертите също не са сигурни
дали ще се стине до финализиране на сделката за “Вагнер”,
но смятат, че основните фактори, които биха повлияли на
крайното решение, са два.
Първият е провеждането на
конституционен референдум,
който трябва да се състои на 31
октомври 2021 г., и свързаните
с него общи избори в страната,
насрочени за 27.02.2022 година. Вторият фактор е възможностите за военно ангажиране
на Франция на страната на малийските сили и желанието й да
подобрява и оптимизира диалога със своята бивша колония.
Излизането на “Вагнер” в
светлините на прожекторите
поставя два важни въпроса.
Означава ли, че включването на
руски наемници в съществуващите конфликти в Африка

е заявка на Москва
да разшири своето
влияние
на континента и ако да, то под
каква форма? И второ, означава
ли официалното включване на
чуждестранни наемнически и
паравоенни групировки в местните конфликти налагането на
нови правила за водене на война? Фактите и доказателствата
по точка 1 към момента са недостатъчни и противоречиви. Русия никога не е имала особено
или значително присъствие в
Африка. Най-голям процент
икономическо и в известна степен политическо влияние сред
великите сили тук се пада на
Китай - около 60 на сто. Следват САЩ, бившите колониални
държави като Франция и Португалия, може би Германия.
Тогава въпросът за руското влияние и нараснал интерес в Африка остава отворен и предстои
да наблюдаваме как ще се развива руската мека или може би
дори твърда сила в тази част от
света. Дали действията на Москва са по-скоро опит да противостои на Западния блок срещу
налаганите санкции или е израз
на нещо друго?
Що се отнася до втората
тенденция изглежда съвсем логично налагането на нови методи за водене на асиметрични
войни и опити за политическа
намеса. Бързото разрастване и
еволюцията на различни радикални групировки превръща
международната среда в изключително непредсказуема, а слаби, нестабилни и уязвими държави са перфектната среда за раждането и подхранването на фундаменталистки и радикални организации. В отговор включването на наемници, независимо
дали финансирани от правителства или частни компании, ще
придаде нов облик на локалните
войни и конфликти и на практика би елиминирало всички познати правила за водене на класическа война.
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Демагогия със
страховете на хората
Ще се задейства ли прокуратурата за изявлението на Борисов за ваксините?
Валентин ГЕОРГИЕВ

Бях замислил да отскоча до Русе да
се ваксинирам тия дни, но реших да поотложа, споделя в мрежата Ивайло Й.
Мен сертификат не ми трябва... Ивайло
живее в едно от селата в областта. Продава зарзават на пазара, но чете, интересува се, съветва се. Сега е повлиян от
скандалното изказване на Бойко Борисов в Асеновград оня ден, с което пося
недоверие и отприщи нови страхове и
съмнения у хората. Възмутените не са
никак малко: “Как не ги е срам. Една
стока като се развали и изтече срокът й
на годност, се изхвърля, защото става
опасна за живота и здравето... така ли
мислят за народа или просто искат да си
пробутат ваксините?”
“Защо лъжат хората. Имунизират населението с ваксини с изтекъл срок на
годност “Пфайзер” до 30 септември.
Казват удължили го били. Ролята на ваксината е да е безопасна и ефикасна. И
питам тези, които вършат престъпления.
И ги питам защо продадоха хубавите в
гаранционен срок ваксини на Норвегия,
а на други подариха? Защо лъжат хората
и ваксинират с изтекъл срок на годност?
Работят ли тези ваксини? Безвредни ли
са за живота и здравето на хората?” Това
са едно към едно думите на Борисов.

Бившият Първи обвинява “уплашения
Радев”, че точно заради това свикал срещата на министрите на тема коронавирус. “Имитира фалшива загриженост, но
истината е, че го е страх, че ще загуби
изборите”, посочи “загриженият” Бойко
Борисов. Единственото, което трябвало
да направи, е да уволни Кацаров, а не да
си прави “предизборен пиар”.
Цинизмът на това изказване става
още по-голям, защото изглежда Борисов е наясно каква е истината, но целта
му е друга - да всява паника и да спира
хората, които все пак са решили да се
имунизират, дори и с нежелание, виждайки какво се случва. Още повече, че
не друг, а неговият бивш министър Костадин Ангелов опроверга началника си
предния ден.
Ангелов също се вихри в мрежата и
бичува властите и Кацаров, но театрално разкрива как получил “стотици съобщения” и уточнява: “Още през септември Пфайзер/БиОНтех получиха одобрение от Европейската агенция по лекарствата за промяна в разрешението за
употреба на ваксината Comirnaty. ЕМА
удължи срока на годност на ваксината с
3 месеца. Решението е валидно за целия
ЕС, не само за България.”
Официално същото огласи и здравното министерство, специално заради Борисов, като уточни, че удълженият срок
на годност е записан и в кратката характеристика на продукта.
Прoкурaтурaтa трябвa вeднaгa дa ce
ceзирa cлeд тoвa изкaзвaнe на лидера на
ГЕРБ. Първo, зa рaзпрocтрaнявaнe нa
паника чрез нeвярнa инфoрмaция,
нacаждане нa cтрaх у хoрaтa, призив дa
нe ce вaкcинирaт, зaплaхa зa чoвeшки
живoти! Второ, това е чист саботаж на
ваксинацията.
Ако въобще имаме прокуратура. Още
помним как хората на Гешев нападнаха

стръвно в началото на пандемията председателката на Българския фармацевтичен съюз Асена Сербезова, която бе обвинена, че всявала паника, когато огласи,
че може да се стигне до недостиг на лекарства. При нея обаче се оказа точно
обратното и бе оневинена: “Cъoбщaвaнeтo нa oбщecтвeнo знaчимa и вяpнa
инфopмaция нe пpeдcтaвлявa знaк зa
тpeвoгa, a e oбщecтвeнo пoлeзнa дeйнocт
пo инфopмиpaнe нa oбщecтвoтo зa cъбития (мaкap и нeблaгoпpиятни), cвъpзaни
c нaй-виcшитe блaгa в cъвpeмeннoтo
oбщecтвo - чoвeшкитe здpaвe и живoт”,
пише в решението на съда.
А какво да кажем за случая с Борисов? Реакциите на възмутените са показателни.
Медици приемат казаното като подигравка с труда им: “Кaк нe гo e cрaм дa
oтпрaвя тaкивa oбвинeния? Нe cи ли дaвa
cмeткa, чe oбиждa и цялoтo мeдицинcкo
cъcлoвиe? Мнoгo пoдъл, лицeмeрeн,
гaдeн, злобен”, са част от оценките.
Та нали именно хората на Борисов

искаха тежки наказания за тези, които
всяват смут. Или сме забравили? Неговите депутати гласуваха тези текстове. И
сега този човек излиза и говори лъжи.
Това е срещу ваксинациите. Ако той не
го докаже, не само трябва да мине през
прокуратурата. Той няма право да бъде
изобщо политическа фигура оттук нататък, коментира говорителят на правителството Антон Кутев.
Само че Гешев срещу всяването на
страх ли се бори? Не си мръдна
пръста. Помним и други изказвания,
стига да са на “правилните хора” - как
нямало да стигнат чувалите за трупове
и как ще ги извозват с камиони. И
тогава Гешев мълчеше.
Въпреки чудовищния натиск върху
Радев и служебния кабинет, остава надеждата, че кoлкoтo и лъжи дa изгoвoри,
Бoриcoв никoгa пoвeчe нямa дa упрaвлявa.
Зa рaдocт нa нoрмaлнитe хoрa и зa ужac
нa гeрбeрcкитe кaлинки. A зa мизeриятa
нa нaрoдa и упaдъкa нa рoдинaтa имa кoй
дa гo cъди! Бoг бaви, нo нe зaбрaвя!

По-високо знамената!
Левичарството не е „лоша случайност”,
нито „грешка на историята”
Д-р Николай АЛЕКСАНДРОВ

През последните 30 години
срещу левичарството се изговориха толкова много лъжи, клевети и заблуди, че в един момент лявата идея заприлича на
зъл дух с безброй ръце, който
иска да лиши човечеството от
всичко светло и прекрасно в
живота. И нерядко това го пишат хора, които са израсли при
социализма и са ползвали всички блага на тази система, а сетне изведнъж ги е обхванала
амнезия и параноя...
Но отвъд всяка нелепа пропаганда остава безспорната истина, че в основата на левите
идеали стои не някакъв въображаем “заговор срещу човечеството”, а идеята за безкласово
общество, в което няма да се
позволява на едно недобросъвестно социално малцинство да

гради своето щастие върху нещастието на хиляди и милиони.
В този смисъл левичарството не
е “лоша случайност”, нито
“грешка на историята” или “конспирация”, както твърдят клакьорите на капитализма.
Нищо подобно.
Левичарството е дете на
Френското просвещение и това
трябва да се знае, за да не се
спекулира с тази тема и да не се
тиражират най-различни клевети и заблуди.
Предвестник на левичарството е френско-швейцарският
философ Жан-Жак Русо, който
излага своите идеи в книгата
“За обществения договор”
(1762). Именно Русо се опълчва
срещу популярната в онези
времена теза на Франсоа Волтер, че демокрацията e приложима само сред заможните
граждани, тъй като шивачите и
обущарите не са дорасли до
равнището на демократичните

идеали. Влизайки в задочен
спор с Волтер, Русо издига
идеята за всеобщата демокрация, която се разпространява
върху всички членове на обществото, независимо от техния
имуществен ценз. В тази връзка
мислителят заявява, че ако едни
хора са бедни, а други - богати,
причината за това не е в “човешката непълноценност” на
бедните, а в онова историческо
стечение на обстоятелствата,
при което едни са имали шанса
да се замогнат, а други - не.
Но самото понятие “левичарство” възниква след Велика-

та френска буржоазна революция, когато онези, които защитават интересите на социалните
низини, по някаква случайност
се разполагат в лявата половина
на френския парламент. В резултат на тази случайност
възникват понятията “леви
сили” и “левичарство”, трайно
свързани с идеалите за общество на равенство и братство, в
което няма да има хора, унижени и угнетени от социалната несправедливост.
Впоследствие тези идеали
стават базови положения в ученията на социалистите-утопис-

ти Анри дьо Сен-Симон, Шарл
Фурие и Робърт Оуен, които
изобличават хищническата природа на радикалния капитализъм
от края на ХVIII и началото на
ХIХ в. Утопистите първи започват да пишат за големите социални контрасти на капиталистическото общество и за жестоката експлоатация, която по нищо
не се отличава от практиките на
средновековния западноевропейски “серваж” (робството).
След социалистите-утописти Карл Маркс и Фридрих Енгелс издигат левичарството на
научни коловози и му придават
онзи характерен наукообразен
вид, в който то съществува и в
наши дни. Така от “утопия” левичарството израства до научна доктрина, доказваща, че
настъпването на епохата на
безкласовото общество е исторически неизбежно, тъй като
това е заложено в самия код на
човешкия прогрес.
В този смисъл левичарството е закономерен резултат от
дълги исторически процеси и
акумулиране на идеи на европейския континент.
Това е истината, която трябва да се знае, за да не вярваме на
латерната за лъжи, която не
спира да бълва мрак в средствата за масова информация.
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Дечко Узунов - диалози
в ателието
Изложба с произведения на видния творец
и интелектуалец се открива на 26 октомври
Повече от десетилетие художественото ателие на един от големите български
творци и интелектуалци - Дечко Узунов,
не е достъпно за публика. От октомври
почитателите на изкуството вече имат
възможност да се докоснат до света на
художника, до атмосферата, в която е
творил, и да почувстват вдъхновението
му, научи ДУМА от Петър Димов, пиар
на СГХГ. В ателието Дечко Узунов е
прекарал последните години от живота си.
Полупразните бои, изсъхналите четки и
палитри, стативът, недовършените скици
и рисунки, за които не е останало време,

Дечко Узунов (1899-1986),
Интериор, 40-те г. на ХХ в.,
ХГ “Дечко Узунов”

Дечко Узунов (1899-1986), Цветя,
40-те г. на ХХ в. ХГ “Дечко Узунов”
Дечко Узунов (1899-1986),
Интериор, 60-те г. на ХХ в.,
ХГ - Казанлък
различните мебели, вещи, книги, музикални инструменти, екзотични предмети от
далечни страни, които са били скъпи за
Дечко Узунов, разкриват този свят.
Темата за пространствата, в които
твори Дечко Узунов, е разгърната в изложбата “Дечко Узунов. Диалози в ателието”, представена в галерията към ателието от октомври до март 2022 г. (бул.
“Драган Цанков” 24, ж.к. “Изгрев” в София). Откриването е с вернисаж на
26 октомври от 17 до 19 ч. От детайлни
портрети, през натюрморти и фигурални
композиции, подбраните произведения
подсказват или директно показват места,
които авторът е избирал, за да рисува.

Интериорът на ателието присъства в
много от тях и по този начин ни разкрива
значението му като място за изява. През
годините преподавателските и дипломатическите занимания на Узунов превръщат това пространство и в мястото, където личната среда е в баланс със социалните ангажименти. “Портрет на Виолета
Стайнова”, “Интериор”, “Натюрморт с
антична глава” и “Голо тяло” са само част
от творбите, които може да бъдат разгледани в изложбата.
В експозицията са представени произведения от фонда на Художествената галерия “Дечко Узунов”, колекциите на
Софийската градска художествена галерия, Художествената галерия “Никола
Маринов” в Търговище, Художествената
галерия в Казанлък и частни колекции.

Елена Алексиева е
удостоена с наградата на
името на Йордан Радичков
Община Берковица за
втора поредна година е организатор и домакин на националната литературна
награда за най-добра нова
книга с разкази на името на
големия писател земляк
Йордан Радичков. На церемония при затворени врати
бяха обявени победителите
и бяха връчени наградите,
съобщи БТА.

Големият победител във
второто издание на конкурса е
Елена Алексиева с “Прекъсването на Самсара” (изд. “Жанет
45”), която не успя да присъства на награждаването. Тя
получава финансова премия в
размер на 1500 лева и статуетка на скулптора Емил Попов.
Специалната награда
“Свирепо настроение” получи Константин Петров

със своите 11 разказа в “Кутия за спомени”. Наградата
“Дебют” получи Емилия

Милчева за сборника “Ела и
ме спаси”. Третата награда
бе връчена на Албена Стамболова за сборника “Драки
и къпини”.
За тазгодишното издание
на литературния конкурс са
били изпратени 50 сборника с разкази, издадени през
последната година. Жури с
председател проф. Георги
Каприев и членове Деян
Енев, Румен Леонидов, Горан Атанасов от община
Берковица и Силва Хачерян
от Министерството на културата е определило найдобрите произведения, които се открояват с ярка индивидуалност.

Връчват отличията „Кристална
лира” в Деня на народните будители

СНИМКА СБМТД

Станислав Почекански

В Деня на народните будители 1 ноември, от 19 ч. в Софийската
опера и балет Съюзът на българските
музикални и танцови дейци и Класик
ФМ радио ще връчат годишните награди за върхови постижения в областта на музикалното и танцовото
изкуство “Кристална лира”. Акцент в
галаконцерта ще бъде отбелязването
на 120 години от създаването на
СБМТД. Церемонията ще бъде открита от председателя на съюза Станислав Почекански. Наградите се
присъждат в 17 категории, научи
ДУМА от СБМТД.
За пореден път ще бъде връчена
наградата “София”, както и три специални отличия: специалната награда
на СБМТД, специалната наградата на

Министерството на културата и специалната награда на “Кантус фирмус”. Отделно от тези призове ще бъде
присъдена и награда на слушателите
на Класик ФМ радио. По традиция
Съюзът на музикалните артисти в
Република Северна Македония и тази
година ще определи своя награда измежду всички номинирани.
Тази година наградите “Кристална
лира” се присъждат за постижения,
реализирани в рамките на изминалите
два концертни сезона/учебни години.
Те може да бъдат индивидуални и
колективни. Сред номинираните са
известни български изпълнители,
състави и педагози, реализирали успешни проекти с висока художествена стойност в периода 2019-2021 г.

НАКРАТКО

Пристига Горян
Петревски - любимият
автор на младите
читатели в Северна
Македония
След няколко отлагания най-популярният македонски писател, пишещ за младите читатели, Горян
Петревски, най-сетне ще се срещне с
българските си почитатели, за да
представи книгите си “Марта” и
“Сама”. Събитието, организирано
от изд. “Изида” и Културно-информационния център на РС Македония
в София, ще се състои в залата на
ул. “Оборище” 7 на 27 октомври от
18.30 ч. Харесван и от младите, и от
възрастните читатели, Горян Петревски е писател, който добре знае
как да отгатне тайните на младите
хора и да разкаже за крехките им
чувства, както и да върне в младостта тези, които вече принадлежат към света на възрастните.
Затова с романите му “Марта” и
“Сама” израстват няколко поколения македонски читатели. Те са чудесен пример, че и изучаваните в
гимназиалния курс книги може да
бъдат четени със страст и удоволствие. “Марта” има досега 21 издания, които я правят една от найпродаваните книги в страната. На
първо място, това, с което авторът
печели читателите, е интересният
сюжет. Той разказва просто и ясно,
на езика на младите хора и в съответствие с жизнения им опит. С
лъжа, лицемерие, зло, измама, алкохол и дрога се сблъскват героите на
Петревски. Но така изстрадват,
откриват и разбират какво е любов,
достойнство, честност и сила на
духа. Преодолявайки трудностите и
изпитанията, тези герои порастват
и се превръщат в зрели хора.

Френската певица
Заз пусна петия
си студиен албум
Световноизвестната френска
певица Заз пусна “Isa” - нетърпеливо
очаквания си поименен пети студиен
албум, научи ДУМА от Станимира
Михайлова, маркетинг мениджър в
“Орфей мюзик” ЕООД. Той включва
и специален дует с Тил Линдеман.
Албумът ще бъде подкрепен от двегодишното турне “Organique tour”,
което започва през януари 2022 г.
“Опитах да оставя гласа ми да
живее. Имам навика да го принуждавам. Понякога гласът ми се
обърква. Сега го оставям да си
прави неговото нещо. Опитвам да
дишам по-добре. Да не бързам толкова. Това наистина правя... Чувствам се, сякаш излизам от двегодишна зима и този запис е като нова
пролет!”, признава Заз.

СНИМКА © YANN ORHAN
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Монументът „Света Богородица” в Хасково е вписан
в световните рекорди не с цялата си височина: частта
от ореола над главата на Дева Мария не е призната.
Край реката в областния град растат 865 тополи.

Легендарни чудовища
гостуват в столицата
Звездни отрочета с часове разглеждат атрактивната експозиция
Легендарни чудовища може да се видят в столичен търговски център до 28 октомври. Посетителите имат шанса не само да се запознаят с добрата страна на лошите герои, но и да участват в
томбола за специална игра с награди, след като
съберат необходимите печати. Подробности се
разясняват на бюро “Информация” (ниво 0).
А голямата награда е пътешествие до езерото Лох
Нес за двама.
Организаторите уточняват, че посещенията на
изложбата се провеждат при спазване на всички
противоепидемични мерки. Сред разгледалите експозицията бяха и звездни отрочета. Синът на
Радина Кърджилова и Деян Донков - Христо,
намери страхотно вдъхновение, запознавайки се
с чудовищата. Заедно с майка си и по-малкия си
брат той посети “страшното” изложение в Сердика център. Сред впечатляващите 11 фигури с реални размери Христо откри и неговия любимец злонамерения Гоблин. Тримата с Радина и брат

му Йоан прекараха няколко часа в лов на чудовища, за да се запознаят с тяхната история.
Колкото и да е малка, дъщерята на Диана Великова и Орлин Павлов - Елизабет, се оказа безстрашна. За да се настроят на Хелоуин вълна, тя и
майка й също разгледаха отблизо чудовищното изложение. Още щом видя огромната фигура на легендарния благородник-вампир, Елизабет не се поколеба и веднага се втурна към него да се “запознаят”. Майка й разказа легендата, в която всъщност
се оказва, че макар и да е страшно, чудовището има
добро сърце. Така граф Дракула се превърна в
любим герой на малката, който вече задължително
ще присъства в приказките за лека нощ, които родителите й четат.
Големият лош вълк пък се оказа фаворитът на
децата на Константина Живова и Антоанет Пепе,
които също бяха сред посетителите на изложбата.
Децата зарадваха родителите си, че знаят приказката за Червената шапчица наизуст.

16-годишната Никол
Паласчева е не само
красива, но и талантлива

Италия, продължи напред, интерпретирайки песен на “френския Висоцки”, както наричат
Серж Генсбур. След положителния отзвук от участието й,
Никол вече е сигурен изпълнител в големите концерти на
живо, които започват от
28 октомври.
С този успех Никол Паласчева е не само едно от само
двете момичета сред 12-те одобрени участници в актуалното
издание на шоуто, но и единствената чужденка в 15-годишната история на X Factor Италия,

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ
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Фейсбук
ще променя
името си?
Радина Кърджилова и
синовете й прекараха
няколко часа в лов на
страховити герои

Българка изпълнява авторска песен
в хитово италианско риалити
За първи път българка ще
изпее авторска песен в X Factor
Италия. 16-годишната Никол
Паласчева стигна до концертите на живо в хитовото музикално риалити. Тийнейджърката,
която грабна сърцата на публика и жури в италианския формат на звездното шоу, вече е на
стъпка от финалите. С брилянтно изпълнение нашето момиче
си осигури място сред 12-те
крайни участници в предаването и шанс да бъде сред първите
трима финалисти.
Nika Paris, както я наричат в

- »Á‚ËÌÂÚÂ, ‡ ÚÂÁË Ó·Û‚ÍË ‰Ë¯‡Ú ÎË?
- ƒ‡, ÓÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓ ÒÂ
ÔÓÍ‡¯ÎˇÚ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÚÂ Ò ÌÂÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ˜Ó‡ÔË...

която стига до концертите на
живо.
“За момента Ника се чувства превъзходно, много е спокойна и сигурна в себе си”, сподели
музикалният ментор на младата
изпълнителка Дарияна Куманова. И добави: “Допълнителен
стимул й дава това, че зрителите много я харесват. Само в тикток тя има над 1 млн. и 700 хил.
гледания на нейните участия в
X Factor, като с този резултат
реално е на първо място сред
всички нейни конкуренти в предаването.”

Показват дамската чанта като
произведение на изкуството

Ватмани мериха сили
с теглене на трамвай

Дамската чанта като произведение на съвременното изкуство е
представена на изложба, открита
от фондация Ruarts в Москва. Експозицията показва произведения
на 90 художници от различни
страни, които са създали свои
собствени версии и интерпретации на легендарната Lady Dior в
СНИМКА ARTPRICE.BG
различни техники - от скулптура
до фотография.
Около легендарната чанта
Изложбата вече е била в Бан- се създава истински култ
кок, Берлин, Милано, Токио и
Шанхай, а в руската столица ще остане Далекоизточната държавна художестдо 30 ноември. Сред участниците в ек- вена академия Даниил Антропов, Анаспозицията са художничката от Лос стасия Прахова, която работи с широк
Анджелис Невин Махмуд, испанката кръг от медии, уличният художник
Кристина де Мидел, американецът Евгений 0331s, дизайнерска група
Джим Голдбърг и др. Специално за 01111011 Studio, както и фотографите
събитието в Москва са привлечени Александър Егоров, Алексей Кисельов
седем руски майстори: възпитаник на и Даша Трофимова.

Екипите изпробваха
Петчленен отбор,
съставен от ватмани и силите си с трамвая, койперсонал на трамвайна то се движи между кварлиния, работеща между талите Чибали и АлибейКабаташ и Багджълар от оглу и е с 16 тона поИстанбул, спечели I мяс- тежък от машината, изто в състезание по тегле- ползвана в миналогодишне на превозното средст- ното състезание.
во. “Железният кон”
бе с тегло 46,9 тона,
съобщи “Сабах”.
Управляването
на трамвай е предизвикателна работа, но
да го дърпате с голи
ръце е още по-трудно, споделиха служителите на Metro
СНИМКА БГНЕС
Istanbul, които участваха във второто “Железният кон” бе
издание на проявата. с тегло 46,9 тона

Фейсбук планира да промени името си, твърди порталът
Verge, позовавайки се на свой
източник. Целта е трансформацията да отрази фокуса на компанията върху изграждането на
“метавселена”, се казва в съобщението на портала, цитирано
от БГНЕС.
Ръководителят на социалната мрежа Марк Зукърбърг е
намислил да обсъди преименуването на компанията на годишната конференция Facebook
Connect, която ще се проведе на
28 октомври, но промените
може да бъдат обявени и порано. В резултат на ребрандирането фейсбук ще стане едно
от многото приложения, контролирани от компанията майка.
Новото име се пази в строга
тайна и дори не всички членове
на ръководството го знаят. Предполага се, че то може да има нещо
общо с Horizon - названието на
виртуалните офиси, разработени
от екипа на “Фейсбук”.
“Метавселената” ще предостави големи възможности за изя-

Планира се обсъжданията да
се състоят на 28 октомври
ва на хора с творчески професии
и на тези, които искат да живеят,
работят и да се забавляват далеч
от центъра на града, убеден е
изпълнителният директор на
“Фейсбук” Марк Зукърбърг.
Най-известната социална
мрежа е основана от него през
февруари 2004 г., когато той е
едва 19-годишен студент. Компанията притежава също така
приложенията месинджър,
уотсъп и инстаграм.
Зукърбърг е на трето място
в списъка на най-богатите американци: в началото на септември състоянието му се оценява
на 134,5 милиарда долара.
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И във вторник сутринта ще е студено, с минимални температури между минус 2 и 3 градуса, по Черноморието и в
югоизточните райони, където ще има значителна ниска
облачност, до 6-8 градуса. Термометърът през деня ще се
покачи до 10-15 градуса. Над планинските райони в Западна
и Централна България ще преобладава слънчево време, но в
нощните часове и сутрин на места в низините и котловините там ще бъде мъгливо. Вятърът ще е с източна компонента, слаб до умерен.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП
ОВЕН
Ще бъдете доста
жени за проблем,
на пръв поглед не
от вас. Но може
решите.

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 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.45 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ, 9 ÂÔ./
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË
2021: ƒËÒÔÛÚË
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 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
20.25 √Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
20.35 œÂÁË‰ÂÌÚÒÍË ËÁ·ÓË
2021: ‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ
20.55 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 –ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ Ò ƒÓ·ËÌ‡
◊Â¯ÏÂ‰ÊËÂ‚‡
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /6
ÒÂÁÓÌ, 11 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÒÂÁÓÌ, 12 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.15 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.20 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.20 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
03.45 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ /
Ô/
04.15 ◊‡ÒÚÌËÚÂ ÏÛÁÂË ‚ ◊ÂıËˇ
/Ô/
04.25 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ, 9 ÂÔ./Ô/

00.15 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.25 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
02.20 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
03.15 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ (Ô)
04.10 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.10 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ì◊Â‚ÂÌ Í‡ÚÓÌî (Ô)
09.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î
21.00 ì◊Â‚ÂÌ Í‡ÚÓÌî (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (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.15
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.35
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.27
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.71
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.27
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.9 ÂÔ.4
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.3 ÂÔ.6
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
12.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
15.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
- ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡
Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
16.00 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ
17.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ
Ì‡ ËÒÚËÌ‡Ú‡
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì¿ÎË·Ëî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ
ÒÂË‡Î
23.35 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ-ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ
ÚÓÍ-¯ÓÛ
00.10 «‡ 90-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡
»„Ó Ã‡ÒÎÂÌËÍÓ‚ ìÿÂÎÓÍ ’ÓÎÏÒ Ë ì«ËÏÌ‡Ú‡
‚Ë¯Ìˇî. «‡Â‰ÌÓ Á‡‚ËÌ‡„Ë
01.10 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
04.15 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ì¿ÎË·Ëî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ
ÒÂË‡Î

ВЕЗНИ
загрикойто
зависи
да го

Ще ви бъде зададен сложен въпрос. Не бързайте
с отговора - отделете
колкото време е необходимо.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Случайно объркване може
да внесе сериозна яснота
по въпрос, върху който
много отдавна “блъскате” глава.

През този ден ще ви бъде
съобщено важно решение,
което ще се различава
доста от вашите очаквания.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ще бъдете много учудени
от постъпката на близък
човек, когото сте мислили, че познавате добре.
Бъдете внимателни.

Каквото и да обещаете,
се очаква да бъде осъществено в много голяма
степен. Повярвайте във
възможностите си.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Денят е мнаго по-подходящ за смяна на имиджа
ви. Помислете не е ли
добре да изсветлите косата си.

Здравето ви няма да ви
подведе, но не си правете
излишни експерименти.
Обличайте се много добре.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Ще имате изключителна
яснота за случващото се.
Възползвайте се максимално от това.

Само бъдещето ще покаже дали сте били прави
или правите поредни
грешки в живота. Вярвайте си.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Проверете източниците
си на информация, има
опасност от подвеждане.
Романтична връзка ще ви
зареди с приятни емоции.

Ще се движите в правилната посока, а и обстоятелствата ще ви го показват много ясно. Действайте.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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Гълъбинов вкара на Буфон и донесе победа на Реджина
Бившият национал Андрей Гълъбинов продължи головата си поредица за
Реджина. Българинът отбеляза второто попадение за домакинския успех с
2:1 над Парма с легендата Джиджи
Буфон на вратата в мач от деветия кръг
на Серия Б.
Гълъбинов стартира като титуляр и
бе заменен в 86-ата минута от ветерана
Адриано Монталто. В 14-ата минута
французинът Жереми Менес откри за
“амарантите” с първия си гол през сезона. В 68-ата минута резервата Станко Юрич спря топката с ръка при удар
на Гълъбинов и след няколкоминутно

преглеждане с ВАР домакините получиха дузпа. От бялата точка българинът
удвои тяхната преднина, като преодоля
Джанлуиджи Буфон за петия си гол
през кампанията. В оставащото време
“дуковете” успяха да вкарат почетно
чрез Франко Васкес (82).
Реджина продължава възхода си и
вече е шести в класирането с 16 т., а
Парма е 14-и с 10. През цялата седмица “амарантите” рекламираха домакинския си мач с публикации в социалните мрежи, вдъхновени от нашумелия южнокорейски сериал “Игра на
калмари”.

ГЛЕДАЙТЕ

Асен Гълъбинов получава
поздравления за гола си от дузпа
срещу Парма с Джанлуиджи Буфон
на вратата

Берое спря ЦСКА
Бразилски вратар запази точката за „червените” под Аязмото
Берое спря ЦСКА за
първото място в efbet Лига.
Срещата от XII кръг завърши
без голове, като основна заслуга имаше стражът на столичани Густаво Бусато. Бразилецът отрази редица удари
и бе най-добрият на терена.
“Червените” изиграха един от
най-безличните си двубои при
Стойчо Младенов. За 90 минути те не създадоха почти
нищо интересно, докато домакините търсеха победата с 10
българи и само 1 чужденец
(Стив Фуртадо). Голмайстор
№1 в елита Мартин Камбуров (20) остана непокрит в наказателното поле и стреля, но
ударът му бе спасен от Бусато. Бразилецът спаси и удар с
глава на Камен Хаджиев (90)
от 5 метра. Домакините имаха претенции за две дузпи
през първата част, но топ реферът Георги Кабаков и системата ВАР не ги зачетоха.
ЦСКА остана единственият непобеден отбор в елита,

Естонецът Карол Метс блокира удар на Мартин
Камбуров (вляво) при равенството на ЦСКА с Берое
но изостава с 1 т. от шампиона Лудогорец, който снощи
гостува на Ботев Пд. Берое
запази шестата позиция със 17
т., с 3 повече от Левски и Локо
Пд и на 1 след Черно море.
“Играта ни не заслужава
оценка. Бяхме неорганизирани през първо полувреме, когато дадохме много шансове

на съперника. Липсваше ни
агресия, динамика, скорост.
Нямам обяснение, но винаги
се получава така след евромачове. Подобрихме малко представянето си след почивката,
но пак имаше много брак в
играта ни. За цял мач не създадохме нито едно голово положение и това се случва за

първи път, откакто съм треньор на ЦСКА. Освежих
състава с петима играчи, които не бяха играли много в
Европа. Очаквах повече от
тях. Дано отборът се мобилизира и да се върнем в правилната посока. За да станем
шампиони, трябва да показваме постоянство”, заяви Младенов. За тима му това бе
трети пореден слаб мач, след
като миналата седмица “червените” паднаха от Зоря с 0:1,
а преди това надиграха Ботев
Пд с 3:2 след неубедителна
игра и с помощ от реферите.
“Направихме добър мач и
можем да съжаляваме, че не
победихме. Играхме срещу
сериозен отбор, само може да
ме радва тази точка. Изключително важно е играчите да
могат да играят в няколко схеми, на няколко позиции. Още
веднъж им благодаря за себераздаването и добрия футбол”, каза треньорът на Берое Петър Колев.

УЕФА глоби „армейците” с 8000 евро
ЦСКА отнесе ново наказание от
УЕФА. “Червените” изтърпяха едно по
време на мача срещу Зоря (Луганск).
Дисциплинарната комисия към Европейската футболна централа наложи
две санкции на клуба от домакинството срещу Бодьо/Глимт. Заради расистко поведение на привържениците бяха

затворени 3000 места от Сектор “Г”
на Националния стадион “Васил Левски” за мача със Зоря. При следващо
подобно провинение обаче може да
има много по-сериозни последствия за
ЦСКА. “Червените” бяха глобени и с
8000 евро за блокиране на коридорите
на Националния стадион в двубоя сре-
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РЕЗУЛТАТИ

EFBET ЛИГА
XII КРЪГ
Берое - ЦСКА 0:0;
Левски - Пирин 3:0; Царско село - Локо Сф 2:0;
Локо Пд - ЦСКА 1948 2:1; Ботев Вр
- Черно море 0:0; Арда - Славия 1:1;
снощи: Ботев Пд - Лудогорец.
ВТОРА ЛИГА
XIV КРЪГ
Миньор - Спартак Вн 1:0 Васев
(39); Етър - Септември Сф 4:1 0:1
Илиевски (29) 1:1 Фемия (42) 3:1 Д.
Младенов (44 и 75) 4:1 Кнежевич (83).
днес, 16.00: Ботев Пд-2 - Нефтохимик; утре, 15.00: Левски Лом - ЦСКА
1948-2 (отложен мач от X кръг).
IN MEMORIAM

щу норвежкия тим. Глобата трябва да
бъде платена в срок до 90 дни.
Това е поредна финансова санкция
за клуба от началото на еврокампанията му. ЦСКА понесе сериозни глоби
още в квалификациите за Лигата на
конференциите, както и след мача на
“Олимпико” срещу Рома.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
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ggeorgiev@duma.bg
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg

ПО ДИЕМА СПОРТ
Купа на България
16.00 Локо Сф - Локо Пд
19.00 Левски - Септември Сим
21.45 Челси - Саутхемптън
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
21.45 Арсенал - Лийдс
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
21.00 Борусия Д - Инголщад
ПО НОВА СПОРТ
19.30 Бабелсберг - РБ Лайпциг
21.45 Майнц - Арминия Б
ПО РИНГ
19.30 Специя - Дженоа
ПО МАКС СПОРТ 3
19.30 Венеция - Салернитана
21.45 Милан - Торино
ПО МАКС СПОРТ 4
20.00 Алавес - Елче
22.00 Еспаньол - Атлетик Б
ПО МАКС СПОРТ 1
ТЕНИС
15.00 Турнир във Виена (мъже)
ПО МАКС СПОРТ 2
13.00 Турнир в Санкт Петербург
(мъже)
БАСКЕТБОЛ
21.00 Олимпиакос - АЛБА Берлин
ПО НОВА СПОРТ
ХОКЕЙ НА ЛЕД
17.00 Салават Юлаев
ПО МАКС СПОРТ 2
5.00 Анахайм - Уинипег
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Почина
легендата Шами
На 80 години почина Александър Шаламанов - един от найголемите български
футболисти на всички
времена. Кариерата
му започва в ЦСКА,
но през 1962 г. преминава в Славия и
остава там до края й. С “белите” е
трикратен носител на Купата на България (1963, 1964 и 1966 г.). През 1967
г. става национален вицешампион, а
през 1964, 1965 и 1966 г. е бронзов
медалист в първенството.
Обявен е за спортсмен №1 през
1967 и 1973 г. и за футболист №1 на
България за 1963 и 1966 г. В “А” националния отбор има 42 мача и 1 гол.
Участвал е на световните първенства
в Англия 1966 и Мексико 1970.
Като скиор е участвал на Зимната
олимпиада през 1960 г. в Скуо Вали
(САЩ). Играл е на професионално
ниво и волейбол.
Погребението на Александър Шаламанов ще е в събота на гробищата в
Бояна от 13 ч.
Поклон пред паметта му!

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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Казийски и Тренто със
Суперкупата на Италия
Тренто заслужи волейболната Суперкупа на Италия.
Във финала тимът на Матей
Казийски сломи Монца с 3:1
гейма (11, 21, -31, 14) и заслужи отличието на Ботуша за
трети път в историята след
2011 и 2013 г. Българинът
изигра страхотен мач и стана
най-резултатен с 21 т., от които 3 блока и 1 ас. Закономерно 37-годишният посрещач
бе избран и за Най-полезен
играч (МВП) на мача. За тима,

воден от Анджело Лоренцети,
Алесандро Микиелето добави
18 т., а Сречко Лисинац и
Даниеле Лавия забиха по 16.
За Монца, където играят
българските национали Алекс
Грозданов и Денис Карягин,
германецът Георг Гроцер заби
22 т. Грозданов бе на терена
през целия мач и приключи с
6 т. в “Еуросуоле Форум” в
Чивитанова, а младият Карягин влезе като резерва за кратко в първия и третия гейм.

Матей Казийски (легналият вдясно) и съотборниците му се радват на Суперкупата

Верстапен дръпна
на Хамилтън
Макс победи за Гран при на САЩ
Макс Верстапен взе ценен аванс на
Люис Хамилтън в борбата за световната титла във Формула 1. Нидерландският пилот на Ред Бул дръпна с 12 т. на
върха, след като триумфира за Гран при
на САЩ. “Лалето” и екипът му сломиха световния шампион с правилна тактика, която включваше навременно влизане в бокса. На пистата в Остин, Тексас, Верстапен стартира първи, но 7кратният световен шампион го изпревари още на първия завой. В 11-ата
обиколка нидерландецът изненадващо

се прибра в бокса за нов комплект гуми.
С тях той натисна газта и след като
Хамилтън мина през механиците, Макс
поведе с 6 сек. Същото се повтори и
при вторите влизания. В края на състезанието Люис се залепи зад лидера, но
така и не успя да го задмине, като
завърщи на 1,3 сек. Макс спря хронометъра за 1:34:36,552 часа. Победата е
осма за Верстапен през сезона и 18-а в
кариерата му. Трети в САЩ завърши
Серхио Перес с втория болид на Ред
Бул. Мексиканецът беше по-бавен с

Изгоненият Дамбраускас
нападна Лудогорец

Шведи
спонсорират
щангите ни
Шведи ще спонсорират
българските щанги. Водещата спортна марка в тежката атлетика “Елейко” ще
дари пълна екипировка на
нашите национали с опция
и за младежките отбори,
плюс колани, наколенки и
други специализирани пособия и аксесоари. Това
стана ясно, след като вицепрезидентът на фирмата
Андреас Андрен посети
България. Шведът вече е
взел мерките на най-добрите български състезатели
по време на лагера им във
високопланинската база
“Белмекен”.
Фирмата кани на свои
разноски българския национален отбор на едноседмичен подготвителен лагер
в Швеция. Офертата е нашите да тренират в елитен
специализиран комплекс с
най-добрите местни и руски щангисти. Най-вероятно
българите ще се възползват
от предложението след
Нова година.

42,2 сек. от Верстапен.
“Получи се много забавно състезание, въпреки че не бях уверен, че стратегията ще заработи. Страхотно беше
да се състезаваме пред такава публика. Износването на гумите бе доста
високо на тази писта. Реагирахме агресивно и не бях сигурен дали ще ни
се получи, но последните няколко обиколки бяха истинско забавление. Малко се пързалях във високоскоростните
завои, но съм супер щастлив, че
издържах”, каза Верстапен.

Той вече има 287,5 т., а Хамилтън е
с 275,5.
“Поздравления за Макс. Той
свърши страхотна работа. Беше толкова трудно състезание. Направих
добър старт, дадох всичко от себе си.
Но в крайна сметка те надделяха. Не
можехме да искаме повече. Голямо благодаря на отбора ми за чудесните спирания в бокса и работата през целия
уикенд. Страхотна битка към първи
завой. Мислех, че ще спечелим, но
трябва да почакаме за следващото
състезание. Те бяха по-бързи този
уикенд. Изглежда задната част на колата им не се пързаляше толкова”, каза
Хамилтън. Той поздрави и публиката,
след като през целия уикенд на трасето са били 400 000 фенове.
В топ 10 на пистата в Остин влязоха още Шарл Льоклер, Даниел Рикардо, Валтери Ботас, Карлос Сайнц,
Ландо Норис, Юки Цунода и Себастиан Фетел.
Следващият старт е за Гран при на
Мексико на 7 ноември. До края на сезона са още състезанията в Бразилия,
Катар, Саудитска Арабия и Абу Даби.

СНИМКА БГНЕС

Норвежецът Андреас Микелсен с ко-пилот
Елиът Едмондсън (Вбр, вляво) с Шкода Фабия
Рали 2ЕВО спечелиха Европейския рали
шампионат. След тях се наредиха Мадс
Йостберг и Торстен Ериксен (Нор) със
Ситроен C3 и Мико Маршик и Шимон
Господарчик (Пол) също със Шкода Фабия
Рали 2ЕВО. В последния кръг - рали “Унгария”,
победиха Николай Грязин и Константин
Александров (Рус) с Фолксваген Поло Gti R5

Валдас Дамбраускас
захапа Лудогорец. Изгоненият треньор обяви, че
в Разград не живеят в реалността, което спъва отбора. Литовецът изкара
по-малко от 10 месеца в
Делиормана, като изведе
тима до десета поредна
шампионска титла, а
есента го вкара в групите на Лига Европа. Поставената му цел обаче
бе класиране в Шампионската лига, но “орлите”
бяха елиминирани в
плейофите от шведския
първенец Малмьо.
“Напрежението в Лудогорец идва от постигна-

тите успехи в миналото.
Да играеш в Шампионска
лига или в Лига Европа те
поставя под натиск. Каквото и да направиш, нямаш особен шанс да не е
правено преди това. Не е
най-големият клуб в Европа, но е играл успешно в
турнирите, отстранявал е
известни противници, играл е с Реал М, Милан,
Интер, ПСЖ - най-големите отбори. Какво по-добро можеш да сториш? Но
хората искат най-доброто.
Това е достойно за уважение, но не носи най-положителната енергия на света. Когато живееш само с

миналото, губиш реална
представа за настоящето”,
каза Дамбраускас пред литовското издание 15min.lt.
Той останал изненадан
от уволнението си, дошло
след загубата от Цървена
звезда с 0:1 в Лига Европа. “След загубата на собствениците вероятно им
липсваше търпение. От
една страна - беше неочаквано, но от друга - винаги
знаеш, че това може да ти
е последният мач. Успяхме да стабилизираме отбора, в клуба имаше преходен период. Моята задача беше да реформирам”, каза още литовецът.

Станимир Стоилов: Левски се цели в Купата на България
Левски се цели в триумф за Купата на
България, обяви треньорът Станимир Стоилов и призна, че всеки мач в турнира е
финал за тях, а амбицията е да спечелят
всички. За място на 1/4-финал “сините”
посрещат днес втородивизионния Септември Сим от 19 ч. на “Герена”.

“Не виждам от какво сме изморени, играем по един мач на седмица. Ще играем с
играчите, които ще преценим, че могат да
решат по най-бързия начин мача. Симитли са
симпатичен отбор, който търси своето место
под слънцето. Те ще искат да се покажат в
най-добрата светлина, което също е за ува-

жение. Те ще играят на върха на възможностите си, но всичко ще зависи от нашия отбор. Ако играем добре, би трябвало да сме
една класа над този отбор. Опасността е да
не се изненадаме. За нас всеки мач за купата
е финал, защото искаме да играем финал и
естествено да го спечелим”, каза Мъри.
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