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Травма лиши
ансамбъла ни
от участие
на Световното

Крум Зарков:
Надявам се да
„докараме” държавата
по-близо до Русе

Вяра Емилова:
Изборите са
нашият изпит
по българщина
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Има само два пола - мъж и жена
Според Конституционния съд полът е само биологичен. Съдиите
не отправят предписания до властите относно уреждането на
правното положение на транссексуалните.
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2,3 милиона може да
останат на студено

Валентин ГЕОРГИЕВ

Под прага на бедността живеят
1 660 000 българи, сочат данни на КНСБ

С

Близо 2,3 млн. българи
няма да могат да се отопляват през зимата заради
повишените цени на енергоносителите, сочи анализ
на КНСБ. Синдикатът настоява броят на енергийно
подпомаганите лица да се

лед 36 дни край скалите и няколко неуспешни опита за спасяването на кораба “Вера Су”,
късно в понеделник той бе изтеглен от местността “Яйлата” и вече
е в акваторията на пристанище
Варна (стр. 4). Сагата приключи.
36 дни случаят бе използван
по най-груб и спекулативен начин за очерняне на служебното
правителство и на президента с
безогледно затваряне на очите за
наследените проблеми, които
фактически доведоха до сагата липса на каквато и да е техническа, нормативна, организационна готовност от страна на държавата за спасяване по море.
Същата тая “държава” на ГЕРБ,
която 12 години се къпеше в безхаберие и която още в първите
дни демонстрира неспособност
да предприеме каквото и да било,
та се наложиха радикални смени
на хора по отговорните институции.
“Всички тези органи, изграждани с годините от предишните
управляващи, с хора, назначени
от тях, не бяха нито подготвени,
нито организирани, нито имаше
техника” - така простичко го
обясни държавният глава, когато
бе запитан за мнението му.
В същото време кой ли не от
ГЕРБ не се юрна да раздава акъл.
Едва ли не цялата партия се изреди да ходи на Камен бряг и да
хули президента.

увеличи два пъти.
По сметките на КНСБ
1,66 млн. българи живеят
под прага на бедността,
като 1,2 млн. от тях са пенсионери. Затова профсъюзът иска вдигане на минималната заплата, а всич-

ки социални плащания да
се обвържат с линията на
бедност от 460 лв.
Основните хранителни
продукти продължават да
поскъпват. С близо 10% са
се увеличили цените на
брашното и картофите, а

на морковите - с 16 на сто.
С над 20% са скочили цените на зелето, червения
пипер, доматите, краставиците. Стойността на хляба
вече се увеличи 5,5%.
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Президентът Румен Радев попита защо Бойко Борисов саботира ваксинационния
процес. Държавният глава предупреди, че заболеваемостта от КОВИД-19 се увеличава
и алтернативата на мерките е пълен локдаун. Радев посети столичната спешна помощ
и се обяви за повече солидарност с медиците
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Румен Радев: Борисов
саботира ваксинацията
Алтернативата на инжектирането срещу КОВИД-19 е локдаун, предупреди президентът
“Призовавам всички да сме отговорни и
съзнателни като общество. Само със спазване на мерките може да преодолеем това
препятствие”, добави той. “Алтернативата е затваряне на всички търговски
обекти, без на тези от първа необходимост и аптеките. Виждате вечерен час в
някои държави. Цялата държава замира.
Това ли искаме? Това се опитват МЗ и
държавните институции да избегнем. Да
избегнем такъв момент, който е с огром-

ни щети за социалния, икономически и
културен живот”, обясни Радев. Според
него в момента в борбата с КОВИД няма
по-надеждна защита от ваксинацията. Той
подчерта, че кабинетът не е изчаквал още през юли е обявил плана си, а през
септемрви го е актуализирал.
По-рано здравният зам.-министър д-р
Александър Златанов обяви, че ако заболеваемостта в страната не бъде овладяна
и достигне над 1000 заразени на 100 000

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Президентът Румен Радев призова
лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да отговори защо саботира ваксинационния
процес с лъжливи и манипулативни изказвания. Повод за настояването са
твърдения на бившия премиер, че се прилагат ваксини с изтекъл срок на годност.
По-добро заплащане за медиците иска
президентът, стана ясно след посещението му в Центъра за спешна медицинска
помощ в София. Държавният глава изрази
признателност към екипите на Спешна
помощ за всеотдайната им работа. “България е водеща по смъртност, т. нар. златен
шанс го дават тези хора. Те са достатъчно
натоварени и без пандемия. Видях с очите
си какво е да даваш дежурства в Спешна
помощ, да координираш този процес по
време на пандемия. Държавата им е
длъжник. Базата има своя лимит, трябва и
по-добро заплащане”, коментира държавният глава. Той е видял центъра, координиращ линейките в София, и свободните
легла. “За съжаление, там, където беше
брой интензивни легла, свети в червено.
Проблемът не е в координацията, хората
тук я правят, а в изчерпване на леглата в
реанимацията. Това е сериозна червена
лампа за всички”, заяви той.
Президентът посочи, че идващият щам
“Делта плюс” се разпространява изключително бързо и има голяма заразност.

души и запълване на леглата за неинтензивни грижи над 9000, ще се мисли за
въвеждането на локдаун. Първата стъпка
ще е ограничаването на времето на излизане от вкъщи на неваксинираните. Обмисля се въвеждане на зелен сертификат и
за работещите в администрацията. Директорът на Столичната здравна каса Иванка
Динева призна, че работят в нарушение
на заповедта на МЗ и 43 от служителите
са допуснати без зелен сертификат.
Продължават разговорите как точно
учениците да бъдат върнати в училище.
Преболедувалите и ваксинираните деца
няма да се тестват, обявиха от МОН. Те
са едва 4 на сто от всички. Най-вероятно
тестването ще става през първия учебен
час в понеделник и в четвъртък, под контрола на учителите. Задължителното носене на маска в училище остава, докато
не спадне заболеваемостта.
Министър Николай Денков ще се
срещне с ректори на университети и ще
ги призове да отворят за присъствено
обучение висшите училища, но срещу
представянето на зелен сертификат.
Личните лекари пък опровергаха МЗ,
че могат да изписват безплатни лекарства за КОВИД-19. Според тях това може
да стане едва след разговори между БЛС
и НЗОК и след изчистване на всички
детайли и спорни моменти.

Даряваме с 19% повече по време на пандемия
Рекорден ръст от 19%
на дарените от фирми,
фондации и физически
лица средства през пандемичната 2020 г. отчита
Българският дарителски
форум (БДФ). За благотворителни каузи са
постъпили 117 237 895 лв.,
което е с 18,3 млн. лв.
повече спрямо 2019 г.
Здравната, социалната и
образователната сфера

остават приоритетите на
частните дарители в
България през различната
пандемична година. Дарителската активност бележи изключителен ръст,
провокиран от глобалната пандемия и желанието
на дарители у нас да преодолеят последствията й,
показва анализът на организацията за обема и тенденциите в дарителството

през 2020 г.
За пръв път през последните 5 години фирмите изпреварват фондациите с дадените за благотворителност 58 011 004 лв,
което е с 39% спрямо
2019 г. Бизнесът е дарявал най-много за здравни
каузи, средствата за които
са се увеличили с 43%. Основно са дарявали пари на
институции и болници за

Лекарският съюз даде НЗОК
на разследващите заради
бюджетни хватки
Българският лекарски съюз (БЛС)
сезира прокуратурата, ДАНС и Агенцията за държавна финансова инспекция за незаконосъобразни действия от
страна на ръководството на Здравната
каса. Съсловната организация обвинява НЗОК в незаконни хватки при прилагането на Закона за бюджета й и на
Закона за здравното осигуряване.
БЛС е недоволен от обявеното в
петък допълнително разпределение на
39 млн. лв. месечно между 207 болници в страната, които лекуват пациенти с КОВИД-19, и го нарече раздаване на пари “на калпак”. Парите не са
собственост на Надзорния съвет на
касата, за да бъдат разпределяни еднолично или под натиск, категорични
са лекарите. Предложението на
НЗОК е всяка болница, в която 10%
от леглата, определени за КОВИДпациенти, са заети, да получи пълни-

те си бюджети за септември, октомври и ноември. Съгласно това предложение здравно заведение, което е
приело дори един пациент, ще получи
пълния си бюджет, без да е необходимо да работи и да отчита дейност от
този момент нататък, възмущават се
от БЛС. Съюзът настоя незабавно да
му бъдат предоставени разчети за разпределението на средствата по лечебни заведения до края на годината,
които да бъдат обсъдени между ръководствата на НЗОК и БЛС на публична, открита среща, излъчвана онлайн
в реално време. Съгласно Закона за
бюджета на касата за 2021 г. неусвоените до 30 септември средства могат да се използват при условия и по
ред, определени съвместно от Надзорния съвет на НЗОК и ръководствата на БЛС и Зъболекарския съюз,
припомнят медиците.

закупуване на материали
- специализирана апаратура, тестове, дезинфектанти, лични предпазни средства.
Миналата
година
български и международни фондации са дарили 44
159 203 лв. предимно в
социалната и образователната сфера. Индивидуалните дарители у нас пък
са предоставили 14 639

489 лв. Както и в предишни години, хората даряват
главно за социална подкрепа, като се отчита и
ръст в помощ на здравеопазването. Ръст от 40% на
47% бележат даренията от
физически лица чрез пари,
вещи и труд.
БДФ критикува правителството на Бойко Борисов, че на фона на невижданата вълна от общест-

вена съпричастност не е
предвидило мерки за облекчаване на негативните
последици от кризата за
гражданските организации. Имаше опити за законодателни промени, които ограничават финансирането на гражданския
сектор и му вменяват
допълнителни административни тежести, отбелязва форумът.

КС: По Конституция полът
е само биологичен
Понятието “пол” според Конституцията
следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл, обяви Конституционният съд
(КС). Решението е взето с 11 гласа “за”, с
особено мнение е само Георги Ангелов,
Филип Димитров има становище по част от
мотивите. Съдиите трябваше да разтълкуват
в какъв смисъл Конституцията използва понятието “пол”. Проблемът беше поставен от
Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС), която сега трябва да излезе
със задължително тълкуване дали в България е допустима юридическа промяна на
пола при транссексуалност, уточнява lex.bg.
От съдиите не се очакваше да признаят или
да отрекат правото на всеки да се самоопределя полово и да живее според собственото
си усещане, а единствено да кажат дали
държавата е обвързана да зачете самоопределянето към пол, различен от биологичния.
През 2018 г. КС заяви, че Истанбулската
конвенция противоречи на Конституцията,
и добави, че “биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на граж-

данския пол”, “значението на гражданския
пол при правното регулиране на социалните
отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност,
стабилност и сигурност”, “разбирането за
брака като връзка между мъж и жена е вкоренено дълбоко в българското правосъзнание”, а налагането на “процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от
биологичния, е в разрез с Конституцията”.
Сега КС подчертава, че дава задължително тълкуване на основния закон, но “не
отправя обвързващи предписания до отделните власти относно уреждането на правното положение на транссексуалните”. В
решението се посочва, че КС не се произнася дали действащата правна уредба позволява юридическа промяна на пола, т.е.
решението остава в Гражданската колегия
на ВКС. Позицията съдържа и анализ на
практиката на Европейския съд по правата
на човека и на Съда на Европейския съюз,
които би трябвало да бъдат взети предвид
от законодателя.
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БСП с грижа за
здравеопазването
В следващите 4 години трябва да
обърнем специално внимание на здравеопазването с основен фокус хората да
имат равен достъп до качествено здравеопазване, категоричен бе зам.-председателят на БСП и водач на листите в Ямбол
и Пловдив Кристиан Вигенин. “Един от
големите проблеми за обществото е ниското равнище на системата на здравеопазването. Ако имахме по-стабилна система, нямаше в момента да имаме тези
проблеми. Виждате, че болниците се
препълват, няма лекари, няма апаратура”, смята социалистът. Вигенин акцентира върху няколко неща, които са
задължителни още в първите 100 дни на
следващото правителство. “Първо, да се
спре затварянето на общинските болници и те да бъдат със статут на защитени.
Второ, преизчисляване на клиничните
пътеки, а в по-дългосрочен период - премахване статута на търговски дружества
на болниците. Трето, безплатни лекарст-

Очаквахме от служебния здравен министър
по-адекватен подход, заяви Кристиан Вигенин
ва за децата до 14 години. Четвърто, намаляване на ДДС върху лекарствата от
20% на 9%”, изброи той част от приоритетните за БСП мерки.
“Липсата на доверие в институциите
доведе до ситуацията днес. Начинът, по
който ГЕРБ управляваше епидемията,
доведе до това, че хората не повярваха,
че това е заплаха за обществото. Но с
това правителство и с този министър
нищо съществено не се промени. Очаквахме от служебния здравен министър
по-адекватен подход. За съжаление, нещата продължиха в същата посока”,
съжали Вигенин. По думите му е бил
пропуснат моментът да се обясни, че
ваксината срещу КОВИД-19 предпазва и
в нея няма нищо страшно. Според него
това е трябвало да стане с адекватна ин-

формационна кампания със специалисти,
а не с абсурдни реклами. “Когато БСП
разкритикува въвеждането по този начин
на “зеления сертификат” и поискахме оставката на министър Стойчо Кацаров,
няколко дни по-късно и правителството,
и конкретно служебният министър се
върнаха на позицията, която ние изразихме тогава. Мерки - да, по този начин
- не. На хората трябваше да им се даде
време да се подготвят и не трябва да
бъдат насилвани”, заяви Вигенин.
Ваксинирането по Конституция е
доброволен акт, подчерта в тв участие и
водачът на листата на “БСП за България” във Видин Филип Попов. “Държавата трябва да осигури информация и
възможност. Защото не може 80% от
българските граждани да бъдат ограни-

чавани”, подчерта юристът и изрази надежда зелените сертификати да бъдат
преразгледани. “Още повече, че тестовете съвсем не са безплатни и важат за 48
часа, а стоейки на опашка пред лабораториите, можеш да се заразиш, което също
не е логично”, отбеляза той.
Попов посочи, че вирусът е съсипал
икономиката и туризма. “Малък и среден
бизнес са изправени до стената - пред
фалит. Безработицата се увеличава.
Справянето с вируса трябва да бъде
съчетано с икономически мерки - трябва
да има навременна информация, а не от
днес за вчера. На родителите да се предостави финансова възможност - една
средна работна заплата за България, когато излизат в неплатен отпуск заради
затваряне на училищата”, добави той.

Левицата иска по-високи
заплати за учители и учени
БСП ще настоява в бюджета за догодина да се заделят
повече пари за образование и наука - съответно 5% и 1%
от БВП. Така ще стане възможно увеличението на заплатите на учители, преподаватели във висшите училища и
научните работници в БАН, съобразено с високата инфлация. Около това се обединиха педагози от Велико Търново, включени в листата на “БСП за България”. Те са категорични, че левицата е единствената политическа сила,
която предлага структурни реформи за преодоляване на
трупаните с десетилетия недъзи на образованието. Социалистите настояват веднага да започне преглед на всички
учебни програми и съдържание.
Идеята да се предостави възможност на всяко висше
училище да създава доктори, доценти и професори доведе до
неконтролируемото им и ускорено “производство”, категорична е проф. Антоанета Анчева, която е в листатата на
левицата. Тя е председател на Общото събрание на ВТУ
“Свети Кирил и Методий” и ръководител на катедра “Изкуствознание и теоретични дисциплини”. “Съществен проблем
е наложената система за субсидиране на висшите училища
според броя на студентите. Финансирането трябва да е според постигнатите резултати и реализацията на възпитаниците им”, казва проф. д.н. Севдалина Димитрова, която също
е част от кандидатите на БСП. Тя е преподавател в НВУ
“Васил Левски” и има две професорски титли. Според докторанта във ВТУ Наталия Сотирова през последните години
сме свидетели на недалновидна политика и неаргументирани
действия в образованието. Промяната на учебните планове
и програми се е извършвала хаотично или за да се удовлетворят исканията на определени кръгове, смятат социалистките.

Младежката организация на БСП в София
дари 30 кг пакетирана суха храна на приюта
за кучета в село Горни Богров и се включи в
инициативата за разхождане на бездомните
животни. Председателят на МО в БСП в
район “Оборищe” Венислав Емилов призова
всеки, който може, да помага. В подобна
инициатива по-рано се включиха млади
социалисти от Асеновград, като дариха
храна на сдружението с “Дай лапа” в града

2 години без

БОЙКО РАШКОВ:

Има престъпление, което „мирише” на асфалт
Вътрешният министър Бойко
Рашков съобщи, че има данни за
престъпление при строителството
на магистрали. “Има данни за
престъпление, които миришат на
асфалт. Един известен строител на
пътища от началото на годината е
превел в ОАЕ 21 млн. лв. Станало
е в края на последния кабинет на
Бойко Борисов. Дали парите са
законни и други разкрития ще обявим след няколко дни”, обяви вицепремиерът в тв участие. По думите му бизнесменът е собственик на приближена до ГЕРБ фирма, на която е възлагано да строи
магистрални лотове и пътища.
Въпросният строител, чието име

Рашков не каза, както и всички
други пътищари, организирали
протеста в столицата, отказал да
се яви в МРРБ, за да докаже с
документи твърдението, че държавата му дължи пари. А изпратиха
работници с тежка техника, която
повреди доста настилката в София,
коментира Рашков и допълни, че “не
става дума само за един бизнесмен”.
Според него обществото трябва да
узнае дали всеки лот от магистрала
“Хемус” има необходимите книжа
за започване на строителство.
Рашков разкри, че високопоставен бивш служител на МВР, чието име също не спомена, е правил
услуги на известен наркотрафи-

кант, след което е станал вътрешен министър при управлението
на ГЕРБ. Според слуховете става
въпрос за Младен Маринов, който
отново води листата на ГЕРБ в
София област. В МВР имало класифицирани материали, доказващи
твърденията, които Рашков прочел
едва миналия петък. Секретният
гриф на материалите досега не е
свален, въпреки че законовият
срок е изтекъл, но вече тече процедура по декласифицирането им.
В МВР са постъпили много сигнали за купуване на гласове за предстоящите избори “2 в 1” на 14 ноември, главно от две партии - ГЕРБ
и ДПС, каза още министърът.

ЦВЕТКО
ИВАНОВ КУСЕВ
1928 г. – 2019 г.
Скъпи съпруже, татко и дядо,
Времето лети, но тъгата по теб не намалява.
Ти ни беше пример за един
честен и достойно изживян живот.
Никога няма да те забравим!
С безкрайна обич и признателност.
От семейството

4

СРЯДА
27 ОКТОМВРИ

БЪЛГАРИЯ

2021

1,66 милиона българи живеят
под прага на бедност
2 300 000 души нямат пари за отопление през зимата, предупредиха от КНСБ
1,66 млн. българи живеят
под прага на бедност, като 1,2
млн. от тях са пенсионери,
сочи експресно проучване на
КНСБ за динамиката на цените към октомври от малката потребителска кошница,
представено на онлайн пресконференция. Синдикалистите прогнозират, че инфлацията в края на годината ще
надхвърли 6%, и затова настояват още от 1 ноември
размерът на минималната заплата да бъде увеличен на 700
лв., а от 1 януари догодина на 764 лв. За пореден път от
КНСБ искат всички социални
плащания да се изчисляват на
базата на линията на бедност
от 460 лв.

Заради повишените цени
на енергоносителите КНСБ
очаква близо 2,3 млн. души да
ограничат разходите си за
отопление през зимата. Председателят на профсъюза Пламен Димитров настоя в бюджета за 2022 г. обхватът на
подпомаганите енергийно
лица да се увеличи два пъти и
да се преразгледат критериите за отпускането на целева
помощ за отопление. Като
причина той посочи очакванията за двуцифрено нарастване на цените на топлоенергията от 1 януари. КНСБ лансира идея безработните с минимално обезщетение да получат допълнителен бонус по
120 лв. през зимните месеци.

Синдикатът алармира за
драстично увеличение на цените на хранителните продукти. С близо 10% са
поскъпнали брашното и картофите, а морковите - с 16 на
сто. С над 20% са скочили
цените на зелето, червения
пипер, доматите, краставиците. С около 30% са поскъпнали прасковите и дините, олиото - с 43%, а яйцата - с 8%.
Цените на едро също са се
вдигнали. Зелето е с 55% поскъпо от миналата година.
Оранжерийните домати са
повишили цената си с 14,6%
за седмица и по борси и
тържища ги продават средно
по 2,27 лв. за кг. Цените на
оранжерийните краставици

нараснаха с 10,7% за седмица и на едро струват средно
по 1,86 лв. за кг. При месата
и месните продукти, млеката,
сиренето и захарта е отчетен
по-слаб ръст в цените. При
хляба сумата започва да се
покачва плавно и вече има
увеличение от 5,5%.
Експертите на синдиката
са пресметнали, че в края на
август бензинът е поскъпнал
с 3%, а дизелът - с 3,5%. При
пропан-бутана се наблюдава
почти двуцифрено изменение
нагоре с 9,9 на сто. Същевременно годишният ръст при
горивата вече осезаемо се
усеща от домакинствата в
страната - бензинът и дизелът
са с около 30% по-скъпи, а

иначе икономичният пропанбутан е с 51,7% по-скъп спрямо септември 2020 г.
От КНСБ са категорични,
че е нужна спешна актуализация на бюджета, още сега, а
не за мерки за следващата година. Причината е, че няма да
бъде изпълнена приходната
част по някои пера, а ръстовете на допълнителните приходи трябва да бъдат отразени, за да може да се развие
пакетът от мерки към социално уязвимите групи. Каквото
и да се направи с финансови
компенсации за битовите потребители, ще трябва да намерят начин как да се отразят
във финансовия план на
държавата, смятат експертите.

Столичани настояват за оставката на районен кмет
Оставка на кмета на район “Илинден” Иван Божилов поискаха столичани. Те започнаха и подписка срещу
него заради продължителното безхаберие и неадекватни и задкулисни решения, които не са в интерес на жи-

телите на района и конкретно в кв.
“Света Троица”. Както ДУМА вече
писа, в квартала бе въведено еднопосочно движение, което предизвика
хаос и бурни реакции сред жителите
му. Хората са недоволни и от аро-

гантното, надменно и подигравателно
отношение на Божилов, както и неуважението му при представянето на
проблемите им. Авторите на подписката обвиняват гербаджийския кмет и
заради продажбата на общинска земя

за строеж на сгради без прилежащи
към тях паркоместа, което ще доведе
до хаос в целия квартал. Те не са доволни и от занемарената инфраструктура и бъдещата поява на зелена зона
в района.

КТ „Подкрепа” поиска
15% ръст на учителските
заплати през 2022 г.
Повече пари за образование поиска синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа” и средствата за следващата година да достигнат
поне 4,8% от БВП при 4,5%
за 2021 г. Според синдикалистите увеличението на
единните разходни стандарти трябва да е с 25%, като
това ще доведе до ръст на
заплатите на педагогическите специалисти с не по-малко от 15%, а на средствата
за издръжка - с 10 на сто.
За да се компенсира инфлацията, която досега е
14,8 процента по данни на
“Подкрепа”, синдикатът
иска повече пари за национални програми за образование, на финансирането за
Центровете за подкрепа на
личностното развитие, двойно увеличаване на средствата за дейности по интереси

и спорт и с 50 на сто на
средствата за ресурсна, психологическа и логопедична
подкрепа, както и назначаване на още специалисти.
Друго предложение на
“Подкрепа” е да се купят
въздухопречистватели за
всички учебни помещения в
училища и детски градини и
да се планират средства за
образователни медиатори.
Нужен е двоен ръст на средствата за ученически закуски
и обедно хранене и бързо
преминаване към едносменен
режим на работа чрез строеж и надграждане на училищни сгради, смятат синдикалистите. Сред исканията им са
и повече детски градини,
физкултурни салони, модернизация на всички класни
стаи и кабинети, обновяване
на всички училищни дворове
и спортни площадки.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Вицепрезидентът на Социалистическа република Виетнам Во Тхи Ан Суан е на двудневно
официално посещение в България по покана на колегата си Илияна Йотова. Двете дами
положиха цветя пред паметника на Незнайния воин, а по-късно Ан Суан и делегацията й
проведоха срещи с вицепрезидента Йотова и държавния глава Румен Радев

Приключи сагата с „Вера Су”, изтеглиха го до Варна
Товарният кораб “Вера Су” бе
докаран във Варненския залив. Той бе
придружен от трите влекача, които го
измъкнаха от скалите на Камен бряг в
нощта срещу сряда. Операцията стана
възможна, след като плавателният съд
беше освободен от последното количество от товара. Акцията продължи

повече от седем часа и в нея се включиха три влекача.
Министърът на околната среда и
водите Асен Личев приветства благополучния край на спасителната операция. Той се обърна с признателност
към всички участници в спасителния
екип. Такава операция в тъмната част

от деня може да се изпълни от малцина в света, смята министърът, който е
възложил изготвяне на списък на участниците в спасителната операция, за
да бъдат предложени за държавна почит.
“Вера Су” заседна край Яйлата на
20 септември, след което започна ор-

ганизация за изтеглянето му и преговори с турския корабособственик.
Предстои да стане ясно каква ще е
съдбата на капитана и неговия помощник, които останаха в ареста, и кой ще
поеме възстановяването на средствата, които българската държава изразходва.

www.duma.bg
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Прогнозират шоково поскъпване
на пшеницата през 2022 г.
Хлябът ще се вдигне с няколко стотинки,
цените на другите стоки обаче ще се повишат
драстично, заяви Мариана Кукушева
Борсови анализатори прогнозират пикови стойности на
пшеницата през първото тримесечие на 2022 г. Растящите
цени на природния газ и горивата продължават да влияят
върху поскъпването на зърното. Вече са достигнати върхове, непознати в търговията на
зърно и пшеница в България.
Това каза пред economic.bg
председателят на Националния
браншови съюз на хлебарите
и сладкарите (НБСХС) Мариана Кукушева.”Тази прогноза
е много вярна. Още повече, че
тя е направена от световни
анализатори, свързани с Комитета по продоволствена сигурност към ООН. Темата “глад”
е основна в третото десетилетие на 21 век. Тази тема е

свързана с КОВИД-пандемията. Гладът ще продължи да има
свои също пикови моменти. На
много места хората ще са гладни. У нас животът ще става
все по-скъп”, коментира Кукушева. За да се преодолее тази
криза, в момента се разработват храни, които са заместители на основните - лабораторно месо, сирена и протеини,
обясни тя.
“Кризата у нас се влошава
от мълчанието на политиците. Ние живеем в два паралелни свята. В идеалния са
управляващите, а в реалния
живее бизнесът и потребителите. Истината е, че цените
ще продължат да растат. В
момента цените се сменят
всеки ден. Това говори за една

абсолютна непредсказуемост”, каза председателят на
НБСХС. Според Кукушева
най-малко ще бъде увеличението на хляба. Цените на
другите стоки обаче ще се повишат драстично. “Хлябът ще
скочи с няколко стотинки.
Увеличението в другите разходи ще гони десетки, в някои случаи стотици левове”,
прогнозира тя. Според Кукушева е добре държавата да
помисли за тези увеличения.
От НБСХС предлагат ДДС на
всички храни да стане 9%.
Предложение за намаляване
на ДДС върху храните многократно е правено от БСП.
Анализ на Софийската стокова борса за периода 19-22
октомври показа поскъпване

СНИМКA ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

на повечето зърнени контракти. У нас котировките през
периода са предимно от страна на купувачите. Хлебна пшеница се търси на 435 лв. за
тон, а началната цена на продавачите е от 640 лв. за тон.
Търсенето на фуражен ечемик

започва от 410 лв. за тон срещу 560 лв. за тон от страна на
продавачите. Царевица се
търси на 320 лв. за тон. Маслодайният слънчоглед се купува на 900-1000 лв. за тон, като
предлагане засега липсва.
Всички цени са без ДДС.

Завърши ремонтът на Южната дъга на околовръстното

СНИМКА АПИ

Ремонтът на 6-километровия участък от Софийския околовръстен път между ж.к. “Младост” и
автомагистрала “Тракия” е готов предсрочно. Единствено остава да бъде пуснато осветлението, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура. С приключването на отсечката се завършва и целият ремонт на Южната дъга. Инвестицията в последния
участък е за 142,7 млн. лв. с ДДС, а средствата са
от републиканския бюджет. По график пътят трябваше да бъде завършен до края на годината.
За обекта е издаден Акт 15, с изключение на
част от довеждащото електрозахранване на уличното осветление и на пешеходните пасарелки в отсечката, което ще завърши до края на октомври,
уверяват от пътната агенция. Следващата стъпка е
издаването на Акт 16 и разрешението за ползване

Туропeратори искат над 40 млн. лв. от държавата
Туроператори и хотелиери притестираха
пред Министерството
на туризма. Те настоя-

ват ресорното ведомство да направи програма
за ликвидност за туроператори, ресторантьо-

ри и хотелиери и за
възстановяване
на
средства на клиенти за
неосъществени пътува-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

ния за 41,2 милиона
лева. Това може да стане с постановление на
Министерския съвет,
каза Павлина Илиева,
председател на Сдружението на туроператорите и туристическите
агенти “Обединение
Бъдеще за туризма”,
което е организатор на
протеста. Тези пари са
налични с актуализацията на бюджета за тази
година, където бяха
предвидени 70 млн. лева
за туризма, заяви Илиева. Протестът на “Обединение Бъдеще за туризма” се подкрепя от
Българската асоциация
на
туристическите
агенции, сдружението
“Туризъм”, Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти и Алианса
на туристическата индустрия в България.

на обекта. С реализацията на проекта съществуващият двулентов път се реконструира в 6-лентов.
По трасето са изградени 4 пътни възела с преминаване на две нива, с които се осъществява връзката
с кв. “Младост”, кв. “Горубляне”, с. Герман и с.
Лозен. Изградени са две мостови съоръжения над
р. Искър и р. Кална.
В отсечката между пътните възли “Стар Лозенски път” и “Патриарх Герман” са монтирани три
пешеходни пасарелки, които ще обслужват бъдещите спирки на градския транспорт съгласно одобрения идеен проект на Столичната община. Пешеходните надлези са с нощно осветление. Чрез асансьори е осигурен достъпът на майки с детски колички, възрастни хора, хора с увреждания и велосипедисти.

СКРЪБНА ВЕСТ
На 25 октомври 2021 г.
завинаги си отиде нашият
съратник и приятел

НИКОЛАЙ
АРАБАДЖИЕВ
Загубихме един от най активните,
всеотдайни, отговорни и добронамерни
личности, които вградиха себе си
в изграждането на Родината и за нейния
международен авторитет.
Той ще остане в мислите и сърцата
на много почтени хора в България,
на дейци на международното студентско
движение в Европа и в света.

Ще ни липсваш, Нино!
Нека е светъл пътят ти!
Поклон!
От приятелите и
колегите ти от ДКМС
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ГЕРБ призна, че е управлявала
лошо „Топлофикация София”
БЕХ иска да придобие изцяло
или част от столичното парно
Българският енергиен холдинг (БЕХ) иска да придобие
част или дори цялата “Топлофикация София”, която в момента е общинска собственост.
Причината е, че през последното десетилетие дружеството
се управлява много лошо и не
спира да трупа задължения към
“Булгаргаз”, които пък след
това се изкупуват от БЕХ.
Така реално топлофикацията
отново ще стане държавна,
след като през 2010 г. бе дадена на общината. Засега не е
ясно какъв процент от капитала ще придобие БЕХ, но заради големите задължения на
“Топлофикация София” собствеността може да се смени и
без одобрението на Столичната община.
Изпълнителният директор
на холдинга и бивш депутат от
ГЕРБ Валентин Николов
потвърди лошото управление
на Столичната община, която
пък се ръководи от Йорданка

Фандъкова, също от ГЕРБ. Николов обяви, че в момента топлофикационното дружество му
дължи близо 720 млн. лв., а
предстои в следващите дни да
стане факт поредната цесия за
131 млн. лв., с която БЕХ ще
изкупи част от просрочените
задължения на “Топлофикация
София” към “Булгаргаз”. Николов обясни, че принципалът
на топлофикацията Столичната община е изразила негативно мнение за поредното цедиране на дълговете, тъй като настоява за безвъзмездна държавна помощ. Зам.-министърът на
енергетиката Мирослав Дамянов обаче обясни, че държавата не е предвидила мерки в
подкрепа на фирмите заради
високата цена на газа, а само
за електроенергията.
Общинските съветници от
ГЕРБ и “Патриотите” се оплакаха, че държавата не искала
да говори с тях и да помогне
за спасяването на дружество-

СНИМКА БГНЕС

Валентин Николов
то. “С “Топлофикация София”
се видяхме преди седмица или
десет дни в Министерството на
енергетиката и тогава темата
беше точно тази”, обясни Дамянов. “Що се отнася до газта,
към момента решение за подпомагане просто няма. Нямаме против да се свържат с нас,
тези мерки тепърва ще се
обсъждат”, каза зам.-ми-

Бизнесът ще купува ток
за ден напред и от Румъния
България и Румъния
обединяват пазарите си на
електроенергия от днес,
което означава, че борсовите играчи ще могат да
търгуват обеми за доставка на следващия ден директно на Север, както
това вече се случва на Юг,
през Гърция и Италия.
Приключили са тесто-

вете как ще сработят системите за търговия, предстои да се види как пазарното обединение ще се
отрази върху цените на
електроенергията в България, тъй като търговците
ще имат много по-голям избор за сделки и повече
конкуренция. Според работодателите пазарното

ГРАДСКИЯТ СЪВЕТ
НА БСП – СОФИЯ

ПОЗДРАВЯВА

МАРИО
ТРАЙКОВ
по случай рождения му ден и му
пожелава здраве, успехи, дълголетие
и ползотворна работа в името и за
БСП.

обединение с Гърция също
има пръст в повишаването
на цените у нас, тъй като
по-евтината българска
енергия се изнася и търговците реализират печалби,
а заради голямото търсене
стойността й расте и
вътрешните потребители
страдат. Традиционно цените на тока на Север са
по-ниски от тези на Юг,
но не и в сегашната ситуация на енергийна криза.
Пазарното обединение
между България и Румъния
се изпълнява от операторите на пазара на електроенергия и от операторите
на електропреносните системи на двете държави. От
наша страна това са
“Българската независима
енергийна борса” и “Електроенергийният системен
оператор”, а от румънска - платформата ОПКОМ
(OPCOM) и операторът
“Транселектрика” (CN
Transelectrica). Така България разширява участието
си на Единния европейски
пазар ден напред - SDAC.
Интегрираният пазар
ден напред увеличава общата ефективност на
търговията, като насърчава конкуренция, увеличава
ликвидността и дава
възможност за пълноценно използване на ресурсите за производство на електроенергия в цяла Европа, посочват от ЕСО.

нистърът.
Според Валентин Николов
не е нужно Столичната община
да дава съгласие, за да се случи
цесията между БЕХ и “Булгаргаз”. Това е търговска практика, при която едно дружество
купува дълга на друго към трето с определена отстъпка. Ако
не финансираме “Булгаргаз”, то
няма да може да си финансира

задълженията към доставчиците и тогава просто няма да има
смисъл да се питаме дали “Топлофикация София” ще доставя
топлоенергия”, каза Николов.
Той директно обвини Столичната община, че през годините
не е управлявала добре дружеството, и е сигурен, че БЕХ има
капацитет да го управлява и да
финансира необходимите инвестиции.
“С писмо до Министерството на енергетиката ще предложим да се създаде работна
група между всички, за да намерим дългосрочно решение и
евентуално придобиване на
собственост в топлофикацията
като вариант. При всички случаи инвестициите, които са
необходими в “Топлофикация
София”, БЕХ може да ги направи”, добави Николов. По
неговите думи тази година ще
трябва да се направи още една
цесия, тъй като дълговете на
общинското дружество към
“Булгаргаз” не спират да растат.
Коментар на стр. 8

МИЛКА ХРИСТОВА:

Опитват се да замитат
дългогодишни проблеми
“Единствената възможност, която съществува в момента, е БЕХ да
изкупи дълга на “Топлофикация София” към “Булгаргаз”.
Така държавното дружество ще
има ресурс, за да закупи необходимите количества природен газ. Но
това е временно решение.” Това
каза заместник-председателят на
групата на “БСП за България” и на
Столичния общински съвет Милка
Христова.
“По никакъв начин на този етап
не се отказваме от общинския характер на собствеността в “Топлофикация София” ЕАД. Ще участваме активно в преговорния екип с
ресорните министерства и ще
търсим най-вече вариант, при който да не се повишават цените на
парното за софиянци”, категорична
бе тя. Според Христова проблемът
трябва да се решава комплексно да се мисли както за икономическите интереси на дружеството, така и
за цените, които трябва да са социално поносими за гражданите.
“Председателят на СОС Георги
Георгиев и Прошко Прошков, който е председател на инженерната
комисия, си позволиха доста своеволен и обиден език по отношение
на представители на служебното
правителство. Те едва ли не обвиниха сегашните министри на енергетиката и икономиката, че са виновни и отговорни за финансовото
състояние, в което се намира столичната “Топлофикация”. Не съм
съгласна с такъв подход, защото
това е опит за замитане под килима
на дългогодишните проблеми в уп-

Милка Христова
равлението на дружеството”, заяви
Христова.
По думите й причините за състоянието на “Топлофикация” са
възникнали назад във времето.
“Свидетели сме на некомпетентното ръководство и управление на
дружеството през годините. Помним и 90-те млн. лева, загробени в
КТБ, както и погасените по давност
десетки милиони, които дружеството не събираше от нередовни клиенти. Свидетели сме и на редица неизгодни договори. Сега действително е налице извънредна ситуация
поради скока на цените на природния газ и въглеродните емисии, но
това не означава, че е редно да си
затваряме очите за проблемите в
дружеството и отговорността на
Столичната община и СОС за тях”,
заяви Христова.
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Заев подава оставка,
ако загуби Скопие

Удар на Европол срещу
„тъмната мрежа”

Премиерът увери, че СДСМ ще продължи
управлението на страната, но не посочи приемник
Македонският премиер
Зоран Заев заяви, че ще подаде оставка при евентуална
изборна загуба на Петре
Шилегов, кандидатът СДСМ
за кмет на Скопие, предаде
БГНЕС. “Ако партията ми
изгуби Скопие, това ще означава и край на управлението ми като премиер, но не
и край на управлението на
СДСМ”, подчерта Заев в интервю пред телевизия “Сител”.
Решението си той обясни
с
невъзможността
да
продължи да води страната
в определена посока, ако
има срещу себе си опозиционни лидери на местната

власт. Изказването му бе направено по повод ниската
избирателна активност на
първия тур от местните избори, като по този начин,
според него, “гражданите
помагат да се върне режимът” (на ВМРО-ДПМНЕ).
Премиерът призна, че това
негово послание цели да
мобилизира хората да излязат и да гласуват на втория
тур, защото не може да приеме, че има общини, “които
разпространяват национализъм, консерватизъм и делят гражданите по етнически признак”.
В интервюто Заев не спомена името на човека, който

би го заместил на поста премиер, ако се сбъдне негативният сценарий за управлението на Скопие. Той само
подчерта, че това със сигурност би бил кадър на СДСМ,
който заедно с коалиционните партньори да продължи
мандата на партията. Политикът се обяви против предсрочни парламентарни избори и подчерта, че следващите 2 години и половина трябва да се използват за засилване на икономиката. И бе
категоричен, че РС Македония няма открити въпроси
със съседите и изрази увереност, че между изборите в
България на 14 ноември и

заседанието на Съвета на ЕС
на 14 декември страната ще
получи покана за провеждане на първата междуправителствена конференция за
начало на преговорите за
членство в ЕС.
ДУМА припомня, че на
първия тур на местните избори в Скопие начело излезе
кандидатката на опозиционната ВМРО-ДПМНЕ Даниела Арсовска пред кандидата
на СДСМ и настоящ кмет
Петре Шилегов. Опозицията
спечели и по-голямата част
от общините в столицата.
Балотажът ще се проведе
на 31 октомври в 44 от общо
81 общини в страната.

150 души бяха арестувани по подозрения в незаконна онлайн търговия в хода на една от най-мащабните
акции срещу “тъмната мрежа” (dark
web), съобщи “Европол”, цитиран от
медиите. Операцията бе извършена в
Австралия, България, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Швейцария, Великобритания и САЩ. Иззети са над 26,7 млн. долара в брой,
над 230 кг наркотици и 45 единици
оръжие. “Тъмна мрежа” действа чрез
скриване на самоличността и местоположението на потребителите, които общуват чрез криптирани съобщения.

Съдържателен
диалог между
Москва и Вашингтон
Диалогът за стратегическа стабилност между Русия и САЩ се
развива в правилна посока, има професионален и съдържателен характер. Това заяви руският посланик в
САЩ Анатолий Антонов на форум по
сигурността в Монтерей, щата
Калифорния. По думите му двете
страни се се съгласили, че целта на
диалога е определянето на параметрите на режима за контрол на въоръженията при разработването на сегашния Договор СТАРТ, разкри руското посолство във Фейсбук.

САЩ не са против
патрулирането
на Китай и Русия
Американските военни нямат
нищо против съвместното патрулиране на китайски и руски бойни кораби в западната част на Тихия
океан, обяви на брифинг говорителят на Пентагона Джон Кърби. “Нямаме проблем с военните учения.
Самите ние ги провеждаме постоянно”, каза той. Съвместното патрулиране бе извършено от 17 до 23
октомври.

Афганистанци
продават децата си
СНИМКИ БГНЕС

Ученици в религиозно училище на малайзийската столица Куала Лумпур очакват
да им бъдат поставени ваксини в класната стая. Правителството си е поставило за цел
да постигне до края на ноември 60-процентна ваксинация на учащите се от 12 до 17-годишна възраст

КОВИД-19 е извън контрол ЕС не може да се откаже
в България и Румъния
от ядрената енергетика
България и Румъния имат най-ниските нива на ваксинация в ЕС, а епидемичната ситуация излиза от контрол,
коментира брюкселското издание “Юроактив”. За страната ни като ключова причина се посочват общопрактикуващите медици, които препоръчват хората с хронични заболявания да не се ваксинират, докато в Западна Европа те
са били ваксинирани първи. Споменава се и ролята на
инфекциониста Атанас Мангъров за създаването на недоверие към ваксините. “Не успяхме да обучим повечето
доктори, които се занимават с ваксини. Моментът за провеждане на целенасочена кампания за медицински специалисти през лятото на 2020 г. беше пропуснат”, цитирана
е експерката Християна Бацелова. Другите посочени причини са реакцията на институциите и податливостта към
фалшиви новини. Ние сме на второ място в ЕС по КОВИД-смъртност през последния месец и на последно по
ваксиниране.
При румънците основната причина е, че политиците
побързаха да обявят края на пандемията. Но последните
седмици броят на новозаразените и на смъртните случаи
рязко нарасна. Смъртността през миналата седмица бе
сред най-високите в света.

ЕС трябва да използва ядрена енергия, за да гарантира
енергийната си независимост и климатичен неутралитет,
само алтернативни източници няма да са достатъчни. Това
заяви в Люксембург словенският министър на инфраструктурата Ерней Въртовец, който председателства извънредно заседание на Съвета на ЕС на енергоминистрите, свикано заради енергийната криза, предаде ТАСС.
Девет държави от ЕС заявиха, че няма да подкрепят
предложение за реформа на пазара на електроенергия в
ЕС, съобщиха агенциите. Испания и Франция са сред
държавите, призовали Брюксел да преразгледа правилата
за пазара на електроенергия заради скока на цените на
газа. Но редица страни от ЕС са против подобно предложение и излязоха с общо изявление, че “не могат да подкрепят никакви мерки, които противоречат на вътрешния
пазар на газ и електроенергия”. Това са Австрия, Германия, Дания, Естония, Финландия, Ирландия, Люксембург,
Латвия и Нидерландия.
Отделно ЕС заплаши Полша със замразяване на бюджетни плащания в размер на 18 млн евро. Причината е отказът
й да плаща глоба от 500 000 евро на ден на Брюксел, защото
няма да закрие замърсяващата въглищна мина “Туров”.

Умиращи от глад афганистански
семейства продават децата си, пише
в. “Мирър”. Родители разказват как
са продали дъщеря си за 360 долара
на мъж, който живее наблизо. Той
твърдял, че ще я омъжи за сина си,
когато порасне. Световна програма
по прехраната на ООН предупреди, че
22,8 млн. жители на Афганистан
могат да умрат, ако не бъдат предприети спешни действия.

Датски служители по бедствените
положения стоят на кей край
потънал във водата товарен
камион. Той е паднал от ферибот,
като шофьорът му забравил да
дръпне ръчната спирачка.
Произшествието е станало на
пристанище на остров Ютланд

ДАТАТА
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СВЕТОВЕН ДЕН НА АУДИОВИЗУАЛНОТО НАСЛЕДСТВО. Отбелязва се от 2005 г. по решение на
ЮНЕСКО с цел да се
повиши информираността за съхраняването на
аудиовизуалните архиви
- филми, радио- и телевизионни програми, аудио- и видео записи, които са уникално свидетелство за развитието на обществото. В България
денят се чества от 2006 г.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Къде е Топлото?
Евгени ГАВРИЛОВ

Изпълнителният директор на Българския
енергиен холдинг и бивш
депутат от ГЕРБ Валентин Николов, волно или
неволно, направи пълни
самопризнания за неща,
които всички знаят. Става въпрос за това, че
през последните десетина година “Топлофикация София” се управлява лошо. Благодарение

на виртуозния герберски
мениджмънт столичното
дружество към момента
дължи близо 720 милиона лева, а предстои в
следващите дни да стане
факт поредната цесия за
131 милиона, с която
БЕХ ще изкупи част от
просрочените задължения на “Топлофикация
София” към “Булгаргаз”.
Така софийското парно
потвърди славата си на
източник на енергийни
скандали. Този казус отново е активиран. “Булгаргаз” няколко пъти
през годината завеждаше
дела срещу столичното
топлофикационно дружество, което е с наймного абонати, за неплатени доставки на синьо
гориво. Така държавният газов доставчик се
опитваше на умряло

куче нож да вади, защото на столичната улица
“Ястребец” отдавна мирише на фалит. За пореден път той вероятно ще
бъде избегнат с помощта на държавата.
Проблемите на столичното парно често се
използват и за политически цели. Не бе изключение и последният парламент. Преди той да се
разпадне, в т.нар. Комисия по ревизията бе
обсъждан точно този
въпрос. Като изключим
факта, че тя бе своеобразна ПР-агенция на
Мая Манолова, там бяха
изнесени отчайващи
данни. Дружеството е
на практика във фалит и
продължава да трупа
дългове, които тази година ще отбележат рекорд. Само за шестте

месеца те са 92 милиона лева, а общо към края
на юни са малко над 1
милиард лева. Те са към
газовия доставчик “Булгаргаз”, към БЕХ, а също
и заем към ББР, който
обаче редовно се обслужва. Той е бил взет,
за да се върнат пари на
клиентите на дружеството, когато преди година
бе намалена цената на
газа от Русия. В момента дълговете на дружеството понамаляха, но
като цяло трагичният
пейзаж остава. Междувременно газът не спира да поскъпва и това е
линията, по която дружеството очаква да
продължи да трупа загуби. Само да не дойде
време за спасяване на
ситуацията да търсим
Вальо Топлото.

Боксова круша
От стр. 1
Държавата ни заприличва на “Вера Су” - служебното правителство
стои покрай него и не
предприема никакви действия, разсъждаваше “капацитетът” Биков. Ако
трябва, Бойко Борисов
лично щеше да изтегли заседналия кораб, припяваше Радомир Чолаков. Не
остана по-далеч и Деница
Сачева, която обвини кабинета в “управленско
безсилие и безотговорност”. Управляващите
наблюдавали като зрители, а не като отговорни
да решат проблема.
Нищо, че екоминистърът
Асен Личев прекара дни

на Камен бряг и съобщаваше лично всяка подробност от случващото се. И
многократно трябваше да
опровергава спекулациите за замърсяване, едва ли
не за “европейски галактически проблем”. Защото кадрите в “Морска администрация”, “Басейнова дирекция” и още куп
фактори, назначени от
предишната власт, не
бяха в състояние да реагират адекватно.
Истината е, че властите не са преставали да
действат според условията и ситуацията. Транспортният министър Христо Алексиев обяви, че
турският собственик на
кораба нарочно забавя

каквито и да било действия, за да може да се
възползва от застраховка
след потъването на кораба. А се изискваше и технологично време, за да се
оправят нещата със собственика и застрахователите, за да се спаси страната ни от ненужни
съдебни дела.
“Вера Су” всъщност
е лицето на многото години корупция и безобразни кражби на модела
“Борисов”. Сега, когато
тази “дъвка” спихна като
предизборна “боксова
круша”, се засилват атаките за кризата с пандемията. А тя също е
продължение на наследената политика на ГЕРБ

през годините. Наглостта на Борисов не го напусна и вчера. Отново се
изкара невинен, заговори
за обединение за ваксините, които “разгроми”
преди ден, и без никакъв
срам се самопредложи
като Спасител на бял
кон. А истината е, че докато бе на власт, той реално знаеше за какво става дума, за антиваксърите и за прогнозите докъде
ще се стигне. Съвсем
съзнателно нищо не направи, България подаряваше ваксини и изхвърляше тези с изтекъл срок.
Завършен подлец е този,
който играе предизборно
с всеки казус и с живота
на хората.

1845 - УМИРА ЖАН ПЕЛТИЕ, ФРЕНСКИ ФИЗИК (Р. 1785 Г.). Първоначално бил часовникар, но
на 30 години се отказва
и се заема с експерименти и наблюдения в областта на физиката.
Най-известен става с
откритието си, направено през 1834 г.: при протичане на електрически
ток през споени два различни метала се наблюдава охлаждане на единия и
нагряване на другия в областта на спойката (на
снимката).
1878 - РАЖДА СЕ СТАМЕН ГРИГОРОВ, ЛЕКАР
И МИКРОБИОЛОГ (УМИРА 1945 Г.). Първият учен,
описал
бактерията
Lactobacillus delbureckii
subsp. bulgaricus - един
от микроорганизмите,
предизвикващи образуването на кисело мляко.
По-късно микроорганизмът е наречен “Лактобацилус булгарикус” в чест на родината на неговия
първооткривател. Официалното име на този микроорганизъм е Lactobacillus delbureckii subsp.
bulgaricus Grigoroff 1905. Въпреки предложените му
редица престижни постове във водещи световни
институти, д-р Стамен Григоров се прибира в
родината и работи като околийски лекар.
1979 - СЕЙНТ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНИ ПОЛУЧАВА НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Държавата е разположена в
Централна Америка - в групата на
Наветрените острови, които са
част от архипелага Малки Антили.
Заема площ от 389 кв.км. Столица
е гр. Кингстаун. Населението е около 120 хил. души. Сейнт Винсент е
водещ световен производител на нишестено брашно от арорут.
1999 - УМИРА РАФАЕЛ АЛБЕРТИ, ИСПАНСКИ
ПОЕТ (Р. 1902 Г.). Известен с привързаността си
към Русия. Творчеството му е близко до народната поезия, а след 1931
г. - социално ориентирано. От 1934
г. е член на Комунистическата
партия в Испания. По време на
Гражданската война 1936-1939 г.
участва дейно на страната на антифашистите. Лауреат на Международна Ленинска награда за
укрепване на мира между народите (1965), както и
на Ботевска награда (1981).
2005 - В ПАРИЖ ИЗБУХВАТ БУНТОВЕ НА МИГРАНТИ след загиване на двама младежи от арабски произход. Африканците, живеещи и работещи в
предградията, са
изтикани в гета,
откъдето държавата е изтеглила
образованието,
здравеопазването
и всякакви други
услуги за сметка
на увеличеното полицейско присъствие, пропускателните пунктове, проверките и други форми на
потискане. Бунтовете продължават над седмица.
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КРУМ ЗАРКОВ:

 Г-н Зарков, за трети път
тази година ще има парламентарни избори, как ще мотивирате хората да гласуват, в частност за “БСП за България”?
- За всички тази последователност на изборите създава голяма
трудност - и за партиите, и за БСП,
и за избирателите. Естествено,
няма да променим основните послания, които са залегнали в политиката на БСП, тъй като, за съжаление, нищо не се е променило. Напротив, кризите се задълбочават и
изискват категорични решения.
Това, което ще направим специално в Русе, за да допринесем в тази
кампания, е да разкажем по-конкретно на русенци и жителите на
областта как точно тези предложения ще се приложат на местно ниво
и ще подобрят техния живот. Ще
ви дам един пример. Когато БСП
говори за финансова децентрализация, в Русе това може да се приведе в конкретна мярка - процент от
таксата, която се събира от минаващите през Дунав мост, да остава
в общината. Той трябва да е на
разположение на местното самоуправление, а не да се праща в София и след това русенци да очакват
благоволението на поредния министър на финансите. Ето това е
конкретен пример, а имаме програма с множество такива.
 БСП вече представи основните акценти от програмата си
за първите 100 дни на следващия
парламент. Кои мерки приоритетно могат да бъдат приложени в Русе?
- Практически всички мерки от
програмата ни в областта на здравеопазването и икономиката. Имаме конкретни приложения за този
регион, който, както много други
от Северна България, страда. Районът обаче има предимството да е
запазил критичния си капацитет,
който му позволява не само много
бързо да отскочи, а и да бъде мотор за икономическо, културно и
социално развитие на цяла Северна България. Всъщност, основната
ни цел като кандидати за народни
представители от БСП в Русе е
най-накрая да накараме централните власти да разберат важността и
стратегическото значение на Русе
и региона. Районът прекалено
дълго време беше игнориран от
централната власт. Това е загуба
за всички, не само за русенци, а за
цялата страна.
 Какво се надявате да промените с евентуален нов мандат
като депутат?
- Надявам се да бъдем още поуспешни в докарването на държавата по-близо до Русе и русенци.
Ние имаме няколко приоритетни
за града задачи, които не може да
бъдат изпълнени само със силите
на кмет и община. Такива са задачите за мръсния въздух, за възстановяване на ключови за региона
предприятия в корабостроителния
сектор и кораборемонта, за построяване на нов мост, за създаване
на качествена пътна инфраструктура. Тук е най-смъртоносният
пътен участък в България - между
Бяла и Русе. Това са все неща, които трябва да бъдат направени
с помощта и с основната роля
на централната власт. Ние трябва

Надявам се да
„докараме” държавата
по-близо до Русе
Цялостната съдебна реформа изисква не само
политическа воля, а време и компетенция, категоричен е
водачът на листата на „БСП за България” в 19 МИР
Интервю на Павлета ДАВИДОВА

да бъдем онези хора, които да
притискат, да настояват и да обясняват важността на всички тези
проекти.
 За краткото си съществуване последният парламент си бе
поставил амбициозната задача за
съдебна реформа. Изглеждаше сякаш има консенсус по темата, а
единственото, което в крайна
сметка бе постигнато, е отнемането на Бюрото по защита от
Гешев...
- Дори тази малка крачка стана
много трудно... В цялата си сложност парламентарното управление
на една страна се изгражда върху
един доста ясен принцип - трябва
да е налице устойчиво мнозинство,
съответно и опозиция. В момента,
в който стана ясно, че такова мнозинство няма да се конструира в
този парламент, всички по-амбициозни и по-трудни задачи станаха
неизпълними. Все пак се свърши
някаква работа, вие споменахте
Бюрото, това бе може би не найважният, но съществен акт. Друго,
което се свърши, е, че напредна сериозно работата по закриването на
специализираните съд и прокуратура. Свърши се немалка работа,
върху която може да се стъпи, за
да се продължи напред. Много работа в парламента, но и в Министерството на правосъдието, където
под ръководството на министър
Янаки Стоилов бе изготвен много
качествен доклад, който наистина
поставяше въпросите и разкриваше детайли, които вносителите не
бяха забелязали. Освен това даваше и известни варианти на решения, много от които, струва ми се,
бяха приети в правната комисия.
Напредъкът по този въпрос не е за
подценяване.
Цялостната съдебна реформа
изисква не само политическа воля това е съществено, но недостатъчно условие. Изисква се компетентност и време, за да може
реформата този път да не бъде
поредният повод за скандал след
няколко месеца, а действително да
допринесе за подобряване на
състоянието на правовата държава.
 Какво трябва да бъде променено в тази сфера?
- В БСП и Съвета по правосъдие към Националния съвет изготвихме много сериозна програма, в
която са залегнали редица мерки.
Ще спомена само най-общите от
тях. Трябва най-сетне да се
изпълнят различните препоръки на

КРУМ ЗАРКОВ е роден през 1982 г. в София. Завършил е Университет Париж 1 “Пантеон-Сорбона”, специалност Международно публично право и право на международните организации.
Работил е в Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество и в Комисията по вътрешна сигурност и обществен
ред в 41-вото и 42-рото Народно събрание. Народен представител от “БСП за България” в 44-тото, 45-ото и 46-ото НС и
зам.-председател на парламентарната група. Владее френски и
английски език.

международните институции и да
се реконструира ВСС по начин, по
който фактически той да не се
оказва в ръцете на прокуратурата.
Трябва също така да се направи
нещо, за което БСП настоява от
години - отказите на прокурора да
разследва дадено престъпление,
включително даже срещу себе си,
да могат да подлежат на контрол
извън прокуратурата, т.е. на съдебен контрол. Това е и решението
на въпроса кой да разследва главния прокурор. Трябва също така да
се направят достатъчно законови
промени, така че когато някои човешки права бъдат нарушени,
първо, да може да бъдат удовлетворени от българските съдилища,
а не да трябва да се чака с години
и да се ходи до Страсбург. И, второ, когато държавата е санкционирана, това да не се плаща от всички
нас, данъкоплатците, а да се плаща
от длъжностните лица, които са
пряко виновни за нарушението на
правата. Противното означава, че
тези, чиито права са нарушени в
сегашната система, плащат сами на
себе си обезщетения. Сами разбирате, че това не е правилно. Има
още десетки неща, които минават
през ключови промени в десетки

други закони.
 А ако не се постигне консенсус по предложенията ви?
- Когато всички говорят за консенсус, нека бъде ясно, че не трябва консенсус между всички. Страната ни има нужда и от опозиция.
Трябва мнозинство, повече от 121
народни представители, които да
мислят в една посока, и там, където не са съгласни един с друг, да
имат механизми за дискусия и на
базата на общо доверие и уважение да формират решения, приемливи за това мнозинство. Това
важи и за законите в съдебната
власт. Много е лесно да се намери
консенсус на базисно ниво, например - закривайте спецпрокуратурата. Много по-трудно е обаче, когато се влезе в детайли, защото това
са сложни въпроси, които пораждат десетки други, и всеки от тях
трябва да бъде решен. Една от другите теми - и на съдебната реформа, и на програмата на БСП, е
подобряване качеството на законодателството. Законите трябва да се
пишат, обсъждат и приемат така,
че да не се налагат непрекъснато
изменения и промени, които в
крайна сметка правят така, че все
едно няма закон.
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Първият „затвор”
на Балдуин
Археолози продължават проучването на Букелон крепостта на императори и султани

Кулата на крепостта
През 2021-ва, след едногодишно прекъсване, продължиха археологическите
разкопки на крепостта Букелон край с. Маточина, Свиленградско. Съвсем близо до
турската граница. Още в IV
век римляните претърпяват
тук поражение от готите.
Смята се, че Букелон е бил
превзет от хан Крум през IX
век, от тук е командвана войската на цар Калоян, който
през 1205 г. сразил при Адрианопол (Одрин) Латинската империя и рицарите на
Балдуин Фландърски от
четвъртия кръстоносен поход. Вероятно плененият
Балдуин е бил държан няколко дни в Букелон, преди да
бъде откаран в Търновград.
По-късно крепостта е била
свързана и с българския цар
Михаил Шишман, който през
1328 г. воюва срещу Андроник III, а после разменя крепостта с Византия срещу
Созопол. Така тук са тясно
преплетени античност и
Средновековие.
Главната кула - една от
най-запазените военни постройки на наша територия, и
днес се вижда на хълма край
Маточина. Встрани от входната врата е вграден кръстов тухлен монограм на
владетеля й от XIV век. Буквените знаци сочат името
Михаил.
При сегашното проучване целта е да се установят
стратиграфията, хронологията на обекта, трасето на

Екипът проучватели

Новооткритото кръгло съоръжение, вероятно от IV-V век

късноантичната крепостна
стена и съотношението й със
средновековната кула. Проучен е сектор от представителна сграда с вход от изток. Подовото й ниво е
върху хоросанова замазка,
над която е имало тухлена
или мраморна настилка. Откритата над него битова керамика подсказва датировка
IV-V век.
В пет сектора по източния и западния склон на платото са проучени участъци

от късноантичната крепостна стена. В една от контролните траншеи, непосредствено пред външната
страна на късноантичната
стена, е разкрито трасе от
по-ранна крепостна стена.
Дебелината й достига до
2,15 м. На този етап на проучванията хипотезата за
най-ранната дата на нейния
градеж е V в. пр. Хр.
В една от контролните
траншеи изследователският
екип с научен ръководител
гл.ас. Мариела Инкова, в
който влизат учени не само
от НИМ, но и от НАИМБАН и Историческия музей
в Свиленград, разкри кръгло
каменно съоръжение със
старателно оформени външни лица. Подът във вътрешността му е върху
пласт от нивелирани дребни камъни. Засега предназначението му не е установено. Фрагментите от битова керамика наоколо се датират към IV-V век.
От източната страна на
кулата е разкрита още една
крепостта стена, дебела 2,30
м, на фуга към външното
лице на късноантичната стена и застъпена от средновековната кула. Не е изключено именно тя да е изградена
през Средновековието и да
е синхронна на кулата. Финансирането тази година е
по проект на НИМ и е осигурено от Министерството
на културата и община Свиленград.

Учени от БАН с проект за опазване на горите от пожари
Академичната наука никога не
свършва с фундаменталните изследвания. Учени от Института за гората
към БАН работят върху проект,
свързан с опазването на биоразнообразието и горските екосистеми у нас,
който изследва основните природни
и човешки фактори за възникването
на пожар. Целта е да бъде създадена
единна система за опазване на околната среда и намаляване на негативните екологични последици.
Основните причинители на горските пожари са климатичните въздействия с аномални температури и човешката дейност - небрежно боравене с
огън, неконтролирано изгаряне на
стърнища през есента, производствена
и транспортна дейност, отчитат учените. Изследователите подготвят цялостен план за лесовъдски системи за
стопанисване и смекчаване на последствията от климатичните промени.
Гл. ас. инж. Тодор Стоянов от секцията по горска екология в института
е един от активните участници в про-

екта. “Освен за намаляване на негативните екологични последици, - казва Стоянов, работя активно и върху
изследвания за оценка на икономическите ползи и загуби след природни
бедствия в горски екосистеми. С колегите сме се насочили към справяне
с проблемите от деградационните
процеси в горите и целим постоянното разработване на нови методи, чрез
които да намалим до възможен минимум риска от възникването им.”
Тодор Стоянов е сред многото успешни учени в академията. Защитава
докторската си степен в Лесотехническия университет през лятото на
2020 г., преди това работи повече от
15 години по проекти, финансирани
от еврофондовете, като пет години е
главен експерт в Оперативната програма “Околна среда 2007-2013 г.” на
МОСВ. Участник е в в няколко международни и национални проекти и
по проект, финансиран от ОП “Околна среда 2014-2020 г.” в партньорство с колеги от СУ. В момента Тодор

Стоянов е заместник-представител в
управляващия комитет по проект в
програмата COST - “Социално-икономически аспекти на управлението на
риска от пожари”.
През последните няколко години
БАН насочва вниманието си върху
разработването на иновативни проекти, които се ръководят от докторанти
на академията. Сред останалите изследвания на млади учени е тестването на иновативна терапия за лечение
на рак с акцент предимно към злокачествените тумори. Други обещаващи
изследвания на млади учени с приложен ефект са разработването на надеждна алтернатива за устойчиво използване на енергия или мониторингът на отпадъците, отложени по
морското дъно, под мотото “За море
без пластмаса”.
В БАН работят под 3000 учени,
което представлява около 15% от кадрите, заети с наука у нас. Те създават повече от половината от научната
продукция в страната.

Гл. ас. Тодор Стоянов

Страница на Велиана ХРИСТОВА
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ВЯРА ЕМИЛОВА има бакалавърска
степен по педагогика и е дипломиран
магистър по психология във ВТУ “Св. Св.
Кирил и Методий”. Била е заместник
областен управител на Силистра с
ресор “Регионална политика, социални и
хуманитарни дейности”. Член е на БСП
от 2005 г. Била е председател на
Общинския и на Областния съвет на
БСП в Силистра. Член е на НС и
секретар на ИБ на БСП.

ВЯРА ЕМИЛОВА:

Изборите са
нашият изпит
по българщина
Духът на Апостола се пробужда в сърцето на всеки ловчанлия,
за да го поведе към ново бъдеще, казва водачът на листата
на „БСП за България” в 11 МИР - Ловеч
Интервю на Ина МИХАЙЛОВА

 Трета кампания за парламентарни избори за една година,
а на вратата “чукат” нови цени
на газа, бензина, тока, парното,
водата, хляба. Какво очакват
българите от своите политици и
ще намерят ли този път решения
за проблемите?
- Социална държава, грижа за хората и разумност! Това е отговорът
на десетилетия безвремие и ние сме
призвани да върнем истинските
неща по местата им. Дълбоката криза, в която се намираме, е грях на
не едно правителство и е резултат
на не едно национално предателство. Но е дошъл моментът да се вземем в ръце и да направим общество, в което хората са по-важни от
машините и асфалта. Това е национална кауза, с която не може да се
справи нито един канадски гражданин, нито един представител с чужда прародина, нито един пожарникар и храненик на Сорос. Това е
работа за смели хора, за българи,
които са дали себе си в работа за
държавата и Отечеството.
 За първи път сте водач на листа в област Ловеч. Как ви посрещнаха хората в региона, какво споделиха с вас, кои са тревогите им?
- Изключително радостна съм, че
местната структура ми гласува доверието да поведа листата на коалиция “БСП за България” в Ловеч,
и то в толкова критичен за страната
момент. За мен Ловеч винаги е бил

свързан с най-героичните моменти
от нашата история, но и с най-големите болки на народа ни заради залавянето на Левски. Тук има от
всичко по малко, но навсякъде витае духът на Апостола и във важни
моменти като сегашния този дух се
пробужда в сърцето на всеки ловчанлия, за да го поведе към ново
бъдеще и нова надежда. В такъв
момент съм водач на листата на социалистите в Ловешка община и
съм тук, за да подпомогна процесите на пробуждане, на спасение, на
създаване на новата реалност. И
съм убедена, че след време този
момент ще бъде посочен като първата година от възраждането на Ловеч. Да водиш листата на социалистите в този град е огромна отговорност, защото тук историческият
сблъсък продължава и само истинските българи стоят на страната на
правдата - под зоркия поглед на
Апостола, чийто паметник се извисява над града. На изборите в Ловеч ще бъдем като на Шипка и за да
удържим позициите, ще ни трябва
всеки смел българин.
 Как и с какво ще убедите
ловчанлии да изберат БСП и решенията, които левицата предлага? Кои са основните принципи, от които социалистическата
партия няма да отстъпи в следващия парламент?
- На миналите избори коалиция
“БСП за България” направи пробив
в Ловеч и оставихме за първи път от
много години насам ДПС без депутат от региона, което е общо дело на
цялата местна общност. Хората искат стабилност, искат да могат да
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планират бъдещето си, искат спокойствие, искат социална държава и
подкрепа за уязвимите групи, а единствената политическа сила, която им
го предлага, сме ние.
Като се върнем назад във времето, става ясно, че сме прогнозирали
днешната криза и многократно искахме постигане на енергийна независимост - с обновяване на мощностите в АЕЦ “Козлодуй”, със строежа на АЕЦ “Белене”, с газовите
проекти, които искахме да минат
през наша територия.
Прогнозирахме и здравната криза, защото зад фасадата на търговско дружество трудно може да се
прави медицина. И това са само два
от примерите.
Водихме дълга битка с режима
на Борисов - единствени, във време,
когато всички останали участваха в
разграбването на държавата. Това са
все принципни въпроси, от които
няма как да се откажем.
И днес дойде времето, за което
предупреждавахме в годините назад.
Но ние имаме и рецептата - единствено левицата има изработен антикризисен план за първите сто дни
на управление. Имаме конкретно

решение за всеки проблем - нещо,
за което на другите политически
сили ще им трябва много време и
експертиза, с каквито, опасявам се,
не разполагат.
 Кои са местните проекти
и инициативи, които ще подкрепите в следващото Народно
събрание?
- Проблемите на Ловеч минават
през цялостно решение на проблемите на Северозапада, за което имаме подготвен законопроект и конкретни стъпки за преодоляване на
икономическата изолация. Като цяло
страната ни трябва да спре да решава проблемите на парче, да действа
пожарникарската и да запушва дупки до следващата криза, защото така
не се постига нищо стабилно и работещо. Хората тук имат нужда от
работа, която всички предишни са
им обещавали и така и не са им я
осигурявали. Регионът трябва да се
облагороди, да се модернизира, да
се позиционира правилно на икономическата, културната и социалната
карта на България.
Преди дни застанахме зад каузата Троянският проход да работи
целогодишно, което ще е от изключителна полза за икономическата и
транспортната свързаност през билото на Балкана. Други проблеми,
които стоят за решаване, са лошото
състояние на уличната мрежа, особено в селата, медицинското обслужване и достъпът до него. Редица села са без посещения от личните
лекари и без аптеки. В областта има
недостиг на медицински кадри, през
последната година са закрити три
отделения в болницата.
 Кои са вашите лични каузи,
които ще отстоявате на национално ниво?
- Правилното подреждане на
приоритетите - това е първото, от
което трябва да започнем, за да
имаме здрава основа. Магистралите
са важни, но не са по-важни от здравеопазването, образованието, енергийната сигурност, грижата за семейството, децата и уязвимите групи. Досега се е работило на принципа “проект-процент”, което за
мен е единственото обяснение за
пренебрегването на същностните
репери за едно здраво общество.
Дойде време, в което социалната
държава е гаранция за национална
сигурност. Всяка криза преминава
рано или късно, но е важно как, и
считам, че най-ценният ни капитал,
който ще ни помогне да си стъпим
на краката след сегашната криза, са
хората. Там трябва да се инвестира.
 Съчетаването на две предизборни кампании прави моментът
решаващ за бъдещето на държавата. Кой път избра БСП, заставайки зад кандидатурата на президентската двойка Румен Радев Илияна Йотова?
- Пътят на истината. Дори ще
кажа, че избирателите ни са хора
смели, принципни и отговорни, за
които не е без значение каква държава ще завещаят на децата си. И това
не е просто гола вяра, а дълбоко
изстрадана и скъпо платена мъдрост,
от която няма как да се отклоним,
защото е втъкана в клетъчната ни
памет. Наистина тези избори са
съдбоносни за България и знам, че
обществото ни ще вземе изпита по
българщина.

“
Ìàãèñòðàëèòå ñà âàæíè, íî íå ñà
ïî-âàæíè îò çäðàâåîïàçâàíåòî,
îáðàçîâàíèåòî, åíåðãèéíàòà ñèãóðíîñò
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Когато не проумяваш
какво не разбираш
България е в окаяно положение, понеже по високите
етажи седяха хора, враждебни към интересите на мнозинството
Славчо КЪНЧЕВ*

“Всички сме в канавката, но някои гледат към
звездите.”
Оскар Уайлд (1854-1900),
английски писател
Няма значение колко
бързо тичаш, ако не тичаш в
правилната посока. И няма
значение колко задълбочено
и логично анализираш социалната действителност, ако
не си избрал правилния модел за постановка на проблема, образец за решаването му.
Никой от ползвателите
на средствата за масова информация у нас не би могъл
да оцени като предостатъчно
количеството на политологичните, социологическите и
икономическите анализи по
време на проведените два
пъти т.г. парламентарни избори, както и след тях. Напротив. До известна степен
дори и гледните точки бяха
доста разнообразни. Въпреки това у мен те породиха
категорично разочарование.
Всичко, поднесено от медиите по темата “парламентарни избори”, ми напомняше
последователното рециклиране на една и съща изходна
суровина. Предизборните
платформи и малкото на
брой смислени управленски
идеи не станаха обект дори
на опит за диалог с избирателите. В хода на предизборната кампания партийните активисти, които по презумпция би трябвало да се
състезават за доверието на
гражданите, продължиха да
се карат помежду си и да
продуцират скандали.
Разбираема е неподготвеността на гастролиращите
от едно в друго телевизионно студио и от едно печатно
издание в друго политолози,

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

социолози, икономисти и пр.
“деятели на умствения труд”
да се преквалифицират в
учителки от първо отделение в училището на живота.
Това
обстоятелство
е
възможно само при положение, че самите даскали са достатъчно подковани по темата, което обстоятелство е
много, ама много под съмнение на фона на цялостните
им професионални досиета
досега.
Първо. Трикът с голямообемния чувал на Дядо Мраз
четирисезонно е възможен,
но за да бъдат раздавани
нонстоп подаръци на електоралните питомци, все пак
някой би трябвало да зарежда своевременно вълшебното чувалище.
Както е добре известно
от историята, във всяка ситуация има по няколко
възможни решения, но само
едно е правилното и обикновено то е и най-трудното
за осъществяване.
Именно така е поставен
и проблемът с пълненето на
широкоформатния чувал на

ката за директна продажба
на правителствени облигации чрез доброволно изкупуване, като покупката им е
разглеждана от официалната пропаганда като изпълнение на патриотичен дълг.
Британските филми “You!” и
“For the Empire”, поръчани
от Военния комитет на военните заеми (за държавата),
дадени от дребния инвеститор, подтикват населението
да инвестира във военни
облигации. Германски плакат от 1917 г. показва морски офицер, който обяснява
на свой войник на фона на
потъващ вражески кораб:
“Ето как твоите пари помагат на борбата. Превърнати
в подводници, те те предпазват от вражеските снаряди.
Затова участвайте във военния заем!”. По думите на
американския финансов министър Уилям Гибс Макадо,
изречени през 1917 г.: “Човек, който не може да заеме
на своето правителство 1,25
долара при 4% лихва, няма
право да бъде американски

Вече половин век нашенските управници се разтоварват от
вътрешно- и външнополитическите проблеми, които очевидно не са лъжица за техните
уста, с шопинг терапия - разхождат се по финансовите пазари да купуват... пари. С много нули след първата цифра. А
и нали най-доброто качество на
парите е тяхното количество.
Колкото до концепцията да се
вземат заеми, за да бъде финансирано държавното управление, най-изявеният от мислителите измежду основателите на
САЩ Томас Джеферсън (17431826) е категоричен: “Вярвам,
че банковите институции са поопасни за нашите свободи от
редовните армии и че принципът да се харчат пари, които
трябва да бъдат плащани от

гражданин”.
Но времената сега, в третото десетилетие на ХХI
век, са съвсем различни
спрямо средностатистическата информираност у населението, и затова то съвсем
лесно би могло да пресметне, че инфлационният индекс не би могъл да бъде
компенсиран от понастоящем ниските лихвени проценти, а и дългосрочната
перспектива за падеж на облигациите по хипотетичен
държавен заем не е съблазнителна примамка. Така че и
този вариант за набиране на
средства за пълнене на чувала на Дядо Мраз отпада.
Друга възможност е системата “с лифта нагоре, който води надолу”, или образно казано, повторение на

идните поколения, наричайки
това финансиране, не е нищо
друго освен измама над бъдещето в голям мащаб”.
Ето, че достигнахме до найтрудния, но затова пък правилния, начин за пълнене на Дядомразовия чувал. Посредством
труда на цялата нация. За разлика от индивидите, които у нас
се позиционират в управленската сфера (за удовлетворяване на собствени материални и/
или психологически щения) и
които по обективни причини
биха могли много по-малко да
разчитат на доларови потоци
откъм новия Голям брат, отколкото политиците на юг от 38ия паралел върху Корейския
полуостров. Там дори прононсираните диктатори Пак Джон
Хи, Чун Ту Хван и Ро Де У не
пропускаха да отварят буквара

сагата с гръцката финансова
задлъжнялост. Както гласи
френски афоризъм - най-лесното за практикуване изкуство е

изкуството да
се харчат пари

общобългарския
Дядо Мраз
По принцип е възможно
да бъдат печатани и пускани
в обращение емисии от нови
банкноти, които не притежават покритие, но и не
съответстват на необходимото допълнително произведено количество от стоки
или услуги, за да не доведе
отпечатаното ново количество парични знаци до инфлация. А повишаването на
цените на стоките и услугите де факто обезсмисля, макар и с малко закъснение,
печатарската машина за парични знаци. Конкретно у
нас този вариант е неприложим, поради приетите фискални условия при въвеждането на валутния борд.
Друг възможен трик за
натъпкването на чували на
Дядо Мраз със 7 000 000, че
и отгоре, индивидуални приятности за мало и голямо по
земята българска, е да бъде
изтеглен облигационен заем.
Но тази технология за бъркане в единия джоб на гражданите, за да им пуснат по нещичко в другия джоб, по
принцип не се приема с бликащ ентусиазъм от масите.
Колкото и патриотично да е
етикетирана.
По време на Първата световна война широко разпространение получава практи-

на живота пред своите сънародници: “Работете! Работете! Работете и вие ще бъдете царете
на ХХI век!”.
У нас обаче нито една партия не е поставила в центъра
на своята програма призива за
масов ентусиазиран и къртовски труд като единствено
възможния път за благоденствие. Защо ли?
Понеже не е възможно хората да бъдат запалени да се
трудят самоотвержено, ако те
не са убедени, че е налице процедурна справедливост, както и
справедливост на разпределението. Това изискване не е само
абстрактен морален императив.
Още древните гърци са осъзнали значението на справедливостта за наличието на социален интегритет. Както е писал
лирическият поет Пиндар (518ок. 446 г. пр.н.е.):

„Непоклатимата
основа на държавата
е справедливостта”
Справедливостта, функционираща като морален императив в обществото, е не само
необходимото и почти достатъчно условие, което споява поведенческите вектори в
една посока на съзидание в
полза на общото благо, за да
преминават членовете на това
общество благополучно дори
през тежки катаклизми: земетресения, пожари, наводнения,
суши, епидемии, чуждестранни
нашествия, но и създава предпоставката за постигане на
висшето благо - щастието, което се определя като разумна
деятелност на душата за осъществяване на нейните добродетели.
Каква справедливост като
морален императив съществува в една държава, която отдавна е съвсем загнила откъм главата? Този въпиещ дефицит на
социална справедливост в
българското общество напълно
легализирано продължава и понастоящем. Съотношението
между най-високата заплата на
държавен служител - президента, и най-ниското годишно заплащане на служител в държавната администрация в САЩ е
400 000:30 240 щ.д., т.е. 13,23
пъти. В Германия това съотношение е 9,70 пъти между найвисоката месечна заплата в
държавния сектор в размер на
14 749,49 евро и най-ниското
заплащане, което е 1520 евро
месечно. В България, най-бедната страна в ЕС, понастоящем
съотношението между заплатата на председателя на КФН в
размер на 18 406 лв. месечно
(за 2020 г.) и минималната заплата - 650 лв., е 28,32, т.е. е
2,92 пъти по-голямо, отколкото в Германия.
Вземем ли като база за сравнение месечните заплати в размер на 60 000 лв., каквито според медиите у нас са били изплащани в Българската банка за
развитие, то съотношението
придобива омерзителната
стойност 92,5:1!
Именно затова социалната
действителност в България е
окаяна, понеже систематично
на високите властови позиции
са хора с враждебен спрямо
интересите на мнозинството
граждани морал.
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Денис Ръсел Дейвис
дирижира Софийската
филхармония
Виртуозният
пианист Александър
Улман ще изпълни
Четвъртия концерт
за пиано на Бетовен
Софийската филхармония продължава да среща родната публика с елита на
световната класическа музика.
Четвъртият концерт за пиано на Лудвиг ван Бетовен ще звучи на 28 октомври от 19 ч. в изпълнение на младата
пианистична звезда Александър Улман
под диригентството на легендарния
Денис Ръсел Дейвис. Софийската филхармония ще представи и Увертюрата
“Крал Стефан” от Бетовен, както и
Симфония 3 от Рахманинов.
Името на Денис Ръсел Дейвис
предизвиква възторг в почитателите
на класиката по целия свят. Смятан
за един от най-иновативните диригенти визионери в света на класическата музика, Дейвис успешно предизвиква и вдъхновява публиката от
двете страни на Атлантическия океан, както и в Япония.
Известен е с вълнуващи, добре
структурирани концерти и с работата
си с оркестрите в Чикаго, Филаделфия,
Сан Франциско, Бостън, Ню Йорк и
Кливланд. В Европа той работи редовно с оркестрите на Концертгебау, Гевандхаус, Берлинската филхармония, на

Връчват наградата
„Валери Петров”
на 28 октомври
Съюзът
на българските писатели, Народно читалище
“Емил Шекерджийски-1919 г.”
и семейството на Валери Петров
организират тържествена церемония за обявяване на
носителя за 2021 г. и връчване на
Националната награда за литература “Валери Петров”. Събитието е на 28 октомври от 16 ч. в
галерия-книжарница “София прес”,
ул. “Славянска” 29. Тържеството
ще се проведе при спазване на ограничителните мерки, въведени със
заповед на МЗ за извънредната
епидемична обстановка.

„Огледални жени”
на Лили Кючукова
в музей-галерия „Анел”

СНИМКА СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ

“Ла Скала”, Санктпетербургската филхармония, Хамбургската и Мюнхенската филхармония. След първите му назначения като музикален директор на
камерния оркестър “Сейнт Пол” и главен диригент на Американския композиторски оркестър, който ръководи 25
години, Дейвис се мести в Европа като
генерален музикален директор на Щатсопер Щутгарт, следва Опера Бон и
Бетовен оркестър - Бон, и др.
Младият британски пианист Александър Улман изправи на крака публиката в зала “България” при първия си
гастрол у нас миналата година. Той впе-

чатлява публиката и критиците с дълбочината и финеса на интерпретациите си,
с техническото майсторство и кристалното фразиране. За първи път Улман
попада в полезрението на меломаните
през 2011 г., когато печели Международния конкурс за пиано “Ференц Лист”
в Будапеща. Гастролира с успех в Европа, Канада, Корея, САЩ, Мексико. През
пролетта на 2019 г. излиза първият му
албум за “Rubicon” с клавирни транскрипции - сюити из велики руски балети: “Лешникотрошачката” от Чайковски,
“Пепеляшка” от Прокофиев, “Петрушка” и “Жар птица” от Стравински.

тическо кредо. Струва ми се,
че примерът с настоящата
изложба на Бисера Прахова
недвусмислено потвърждава
тази максима.
Експозицията представя
последните й творби. Това
са пейзажи с маслени бои,
пронизани от лирическо светоусещане. В своето мълчаливо “събеседване” със зрителя авторката е искрена,
непринудена, преодоляла
условности, конвенции и
постановъчни решения. Мотивите, които подбира, са

Музей-галерия
“Анел” в София
представя “Огледални жени” - изложба живопис на
Лили Кючукова.
Вернисажът е на
27 октомври от
18 до 20 ч. на бул.
“Тодор Александров” 14, научи ДУМА от Анжела
Димчева, пиар на музея-галерия.
Куратор на изложбата, която ще
бъде отворена до 20 ноември, е проф.
Аксиния Джурова. Събитието ще се
проведе при спазване на актуалните
противоепидемични мерки.

Ансамбъл „5/4 Tango”
свири Пиацола

Бисера Прахова показва
живописни пейзажи
в галерия „Арте”
Най-новите живописни
платна на художничката
Бисера Прахова са изложени до 5 ноември в столичната галерия “Арте” (ул.
“Бузлуджа” 31).
“За качествата и за дарованията на даден художник,
освен всичко друго, бихме
могли да съдим и по това как
и доколко е в състояние да
ни изненадва всеки път, без
при това кардинално да променя своите възгледи и да
изневерява, по една или друга причина, на своето плас-

НАКРАТКО

Камерен
концерт “100
години Астор
Пиацола” ще
изнесе
ансамбъл “5/4
Tango” на 27
октомври от 19.30 ч. във Виваком
арт хол в София. В концерта ще
звучат изпълнения на Стоян Караиванов (бандонеон), Йован Богосавлевич (цигулка), Цветан Недялков (китара), Маргарита Калчева
(контрабас) и Людмил Ангелов
(пиано) - на снимката.

напълно естествени, делнични, “тихи”. Те са изпълнени
с тънко поетично чувство, за
което не са били необходи-

ми специални стимули от
гледна точка на обичайните
живописни ефекти”, посочва проф. Чавдар Попов.

Актьорът Милен Миланов представя
„Градината с кринове”
Милен Миланов: “...това е нашата градина с
кринове, които полагаме като пред олтар ведно
с нашите страсти, любов, копнежи и нашата
устременост...”
Актьорът, съучредител и дългогодишен председател на фондация “Академия Аскеер” Милен
Миланов ще представи на 28 октомври книгата си
“Милен Миланов: Градината с кринове” на Сценаклуб “МаксиМ” в Театър “Българска армия”. Съста-

вители на изданието, реализирано от издателство
“Изток-Запад”, са проф. д.ф.н. Георги Каприев и
доц. д-р Юрий Дачев. Освен текстове на Милен
Миланов книгата съдържа и текстове на проф. дфн
Ивайло Знеполски, проф. д.н. Пламен Дойнов, доц.
д-р Георги Лозанов, д-р Митко Новков, Георги Господинов, Иван Теофилов, Асен Шопов, Диана
Добрева, Илка Зафирова, Александър Секулов,
Владимир Зарев, Федя Филкова и др.

Виртуална интерактивна
куклена сцена
в кинотеатър
„Освобождение”
Началото на Виртуална интерактивна куклена сцена ще бъде дадено на 27 октомври с
общо представление
между НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”
и “Невиждан театър”, съобщи за
“Артефир” на БНР проф. Велимир
Велев - режисьор, актьор, сценограф
и педагог. Най-новия си проект Виртуална интерактивна куклена
сцена в кинотеатър “Освобождение”, проф. Велев е осъществил с
подкрепата на НФ “Култура” към
Министерството на културата.
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СОФИЯ
13 c

РУСЕ
13 c

САНДАНСКИ
17 c

ВАРНА
13 c

ПЛЕВЕН
15 c

БУРГАС
14 c
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o

С

17

o

С

17

o

С

Слънчево време ще преобладава над планинските райони в
Западна и Централна България. Но в нощните часове и сутрин
на места в низините и котловините там ще бъде мъгливо.
Над Източна България ще има значителна ниска облачност, по
Черноморието ще преръмява. Вятърът ще е от изток-североизток и ще бъде предимно слаб. Преобладаващите дневни температури ще са между 10 и 15 градуса, минималните - в западната половина от страната - ще бъдат близки до нулата, на
изток ще са до 7-9 градуса.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП

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 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, 10,
ÔÓÒÎ. 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 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 ÃÛÁËÍ‡ ·ÂÁÍ‡È ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ ¯ÓÛ
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /6
ÒÂÁÓÌ, 12, ÔÓÒÎ. ÂÔ./
(12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÒÂÁÓÌ, 13, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ
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, 10, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/Ô/

00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.15 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
02.10 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
03.05 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
04.05 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.05 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
09.00 ì◊Â‚ÂÌ Í‡ÚÓÌî (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî
21.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.05 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)

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.16
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.36
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.28
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.72
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.28
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.9 ÂÔ.5
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.3 ÂÔ.7
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
22.35 œÂÏËÂ‡ Ì‡ ÒÂÁÓÌ‡.
ìƒÓÍ-ÚÓÍî
23.35 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ-ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ
ÚÓÍ-¯ÓÛ
00.15 «‡ 60-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡
»„Ó ¡ÛÚÏ‡Ì. ì»ÏÔÓ‚ËÁ‡ˆËˇ ‚ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ Ì‡
‰Ë‡ÎÓ„î
01.25 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ì¿ÎË·Ëî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ
ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Съюзете се с хора етични и конструктивни, за
да бъде все по-печелившо сътрудничеството
ви.

Излъчвате ведрина и
сърдечност, това ви
прави приятна компания. На работа няма да
имате пречки.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Добре организирани,
времето ви ще стигне
за това, което предвиждате, и ще пожънете успехи.

Открива ви се възможност да смените работното си място или да
се изкачите в деловата
йерархия.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Не се колебайте да го
сторите, никой друг не
би се справил с проблемите в работата подобре.

Правете това, което
прецените, че е редно.
Поемайте рискове, щом
сте убедени, че ще успеете.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Приключването на работен проект е крачка
във вашето развитие.
Авторитетът ви ще се
утвърди.

Важността на делата
ви е неоспорима. Новостите ще ви накарат
да действате енергично.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Предстои ви стабилизация във финансов
план. Знаете много, но
и трябва да работите
немалко.

Бъдете много по-търпеливи, възможни са конфликти и недоразумения и в работата, и в
дома ви.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Колкото по-бързо приемете новите условия и
дадености на работното място, толкова подобре.

Ще се чувствате комфортно в компанията
на свободомислещи и
позитиви хора като
вас.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

15

СРЯДА
27 ОКТОМВРИ

2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Млякото не се използва само за консумация, а също така
и при производството на лепила, бои и пластмаса.
Иконостасът на Узунджовската църква е единственият
у нас, в който са открити надписи на глаголица.

ƒÂˆ‡ ÒÂ Í‡‡Ú Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ ·ÓÌ·ÓÌ ‚ ÍÛÚËˇÚ‡. Ã‡ÈÍ‡Ú‡:
- œÂ¯Ó, Á‡˘Ó ÌÂ ÓÚÒÚ˙ÔË¯ Ì‡
ÒÂÒÚ‡ ÒË? œÓ-ÛÏÌËˇÚ ‚ËÌ‡„Ë
ÓÚÒÚ˙Ô‚‡!
- ƒ‡ ÌÂ Ò˙Ï ÚÓÎÍÓ‚‡ „ÎÛÔ‡‚, ˜Â ‰‡
Ò˙Ï ÔÓ-ÛÏÂÌ?!
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

„Чувство за хумор”
събра любими лица

œÓÙ. ¿“¿Õ¿— ¿“¿Õ¿—Œ¬,
ÍÓÏÔÓÁËÚÓ, ÔË‡ÌËÒÚ
Ë ÔÂ‰‡„Ó„
√≈Õ◊Œ —»Ã≈ŒÕŒ¬,
ıÛ‰ÓÊÌËÍ-Í‡ËÍ‡ÚÛËÒÚ
Ë ‡ÌËÏ‡ÚÓ
»¬¿Õ Õ≈—“Œ–Œ¬-¿Ã≈¡¿“¿,
ÏÛÁËÍ‡ÌÚ, ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ
Ì‡ ì—ÓÙËˇ Ï˛ÁËÍ ÂÌÚ˙Ô‡ÈÒËÒî
Ã»’¿»À ¬≈Õ Œ¬,
ÂÊËÒ¸Ó, ÍËÌÓÓÔÂ‡ÚÓ
Õ» Œ “”œ¿–≈¬, ÔÓ‰ÛˆÂÌÚ
œ≈“⁄– ¿Õ¿—“¿—Œ¬,
ÔÓÂÚ, ÔËÒ‡ÚÂÎ Ë ‰‡Ï‡ÚÛ„
—“ŒﬂÕ ¿Õ√≈ÀŒ¬,
‰ËË„ÂÌÚ Ë ÍÓÏÔÓÁËÚÓ

Свежата видео поредица представя кратки истории,
споделени разкази, вицове и забавни послания
Някои от любимците на публиката събра новата видео поредица “Чувство за хумор”.
Любо Нейков, Стефан Вълдобрев, Мария Силвестър, Ненчо
Илчев, Христо Гърбов, Мая
Новоселска, Стефан Щерев,
Дони, карикатуристът Чавдар
Николов, режисьорите Теди
Москов и Димитър КоцевШошо участват в инициативата.
Продуцент е Даниел Ненчев един от водещите журналисти в
сферата на културата и изкуството през последните 15 години. Негова е и заслугата всички
тези популярни личности да се
превърнат в “рекламни лица” на
Столицата на хумора - Габрово.
Зад камерата застанаха Добрин
Кашавелов, а дизайнът и анимацията са дело на Анна Симеонова и Светлин Балездров.
Всеки желаещ има възможност да гледа 20 хумористични
видео истории с популярни лич-

ности, посветени на музея “Дом
на хумора и сатирата”, емблематичния карнавал в града и не
само. Кратките клипове се разпространяват в социалните канали на музея във фейсбук, инстаграм и YouTube. Също така
историите ще бъдат чути от пошироката публика благодарение
на партньорството на Dir.bg,
Радио София и предаването
“100% будни” по БНТ1. Поредицата включва видеа, във всяко
от които зрителите ще открият
кратки истории, споделени разкази, любими вицове, кратки
скечове, гегове, здравословна
доза смешки, спомени от Габрово, измислици, фокуси, танци,
карикатури, нелепи идеи или
забавни послания, които да послужат като ваксини срещу
лошо настроение. Всичко това
може “да се приема нередовно
и неограничено”, а сред страничните реакции добре е да се

Разработиха
нов метод
за защита на
пешеходците
СНИМКА РОСИНА ПЕНЧЕВА

Христо Гърбов е сред “рекламните” посланици на кампанията
очаква “неконтролируемо усмихване”, уточняват идеолозите на кампанията.
Хуморът е чудесно средство
за справяне със социалната дистанция и изолацията по време на

пандемия. А екипът на музея в
Габрово и на проекта “Чувство
за хумор” приема присърце мисията да осигури усмивки и ведрина на хората, като им пожелава приятно гледане.

Кученцето на Деси Тенекеджиева
се превърна в интернет сензация
Деси Тенекеджиева
сподели в официалната си инстаграм страница и YouTube канала на своята компания
Nova Film изключително забавно видео, в
което главна роля
изпълнява едногодишното й кученце Анди.
Чаровният домашен

Актрисата с чаровния Анди

любимец е от така популярната в Англия,
но вече и у нас порода
- Кавалер кинг Чарлз
шпаньол.
Анди е толкова артистичен, умен и затрогващ, че под публикацията се натрупаха
множество възхитителни коментари. Ин-

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

тересното е, че макар
и с доста последователи, Деси не е сред найактивните и не използва все още популярността си за рекламни
постове в социалните
мрежи. Това е първият
подобен, но поднесен с
огромно чувство за хумор, вкус и умиление.

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

«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
√ÂÓ„Ë √ÂÓ„ËÂ‚
ggeorgiev@duma.bg
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg
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Нов начин за засичане на необичайни ситуации на пешеходни пътеки е предложен от изследователи на Южноуралския
държавен университет в рамките на международен екип. Методът се основава на изключително точна невронна мрежа,
която анализира изображения,
получени от видеокамери в различни градски локации. Така
може да се прогнозират евентуални сблъсъци на пешеходци с
други участници в движението
като например шофьори на автомобили, скейтбордисти, велосипедисти и др.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Децата от малки трябва
да научават правилата
за движение

Направиха „умна”
превръзка за рани
От университета на Болоня, Италия,
обявиха, че са разработили “умна”
превръзка, която позволява на медицинските специалисти да проверяват състоянието на раните, без да я махат и да
пречат на процеса на възстановяване на
тъканите, съобщи ЮПИ.
Продуктът е произведен от проводим полимер, полистирен сулфонат, като
е снабден и със сензор, който измерва
нивата на влажност на раната и подава
данни към смартфон. Така не е необходимо да се сваля лепенката, пишат авторите в изданието “Франтиърс ин физикс”.
Поддържането на оптимални нива на
влажност се смята за ключово в лечението на хронични рани. Според експерти
технологията трябва да се оптимизира,
преди да навлезе в клиничната практика.
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Мария Гроздева
напуска БСС
Двукратната олимпийска
шампионка Мария Гроздева
изненадващо обяви, че планира да се оттегли от поста
председател на Българския
стрелкови съюз. Гроздева е
втори мандат на тази позиция, която съвместяваше със
състезателната си кариера.
“Търсим достоен човек, запознат със спецификите на
спортната стрелба, който да
заеме поста председател на фе-

дерацията. Кандидатът трябва
да помага финансово, да бъде
добър администратор и да умее
да носи отговорност. Аз и до
момента бях само лице на федерацията, основният двигател
по оперативната дейност е
спортният директор Димитър
Тодоров”, обяви Мария Гроздева, която е и спортистката с
най-много олимпийски медали
за България - два златни и три
бронзови.

Кубинецът с български паспорт Хавиер Ибаниес (57 кг) записа първа победа
за нашите на Световното първенство по бокс в Белград след 5:0 гласа срещу
Маликзада Хасибула от състава на бежанците и утре ще се бие с Филип Колак (Хърв)

Без ансамбъла
на Световното
Лаура Траатс

Грацията Лаура Траатс
е с обострeна дискова херния

Българският ансамбъл по художествена гимнастика няма да участва на
Световното първенство в Китакюшу,
Япония. Грацията Лаура Траатс е получила тежка контузия, заради която не
може да излезе на подиума. Гимнастичката ни е с обострена стара травма дискова херния, след проведените две
тренировки в понеделник.
“Нашите момичета заминаха изключително добре подготвени и с огромно
желание да спечелят последното си
състезание. След втората тренировка в
понеделник Траатс получава много силна и остра болка. Веднага е проведена
консултация с лекаря на отбора д-р Мариян Добрев, който е преценил, че
травмата е сериозна и участието на от-

бора е невъзможно. Всички момичета
съжаляват ужасно, щабът също, но
здравето е над всичко и това е единственото правилно решение в този момент”, обявиха от федерацията по художествена гимнастика.
За олимпийските шампионки от Токио Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Ерика Зафирова
и Лаура Траатс последното състезание
остана само в мечтите им. България отпада за отборната надпревара на шампионата, който стартира днес. В индивидуалното ще ни представят петата от
Игрите в Токио Боряна Калейн и дебютантката Татяна Воложанина.
“Лаура имаше контузията от 2 години, не е имала проблем с това нещо, но

Стадион „Славия” става
„Александър Шаламанов”
Славия ще кръсти стадиона си
“Александър Шаламанов”. Това
обяви президентът на клуба Венцеслав Стефанов специално за
“Спринт”. Новината бе публикувана във фейсбук страницата на
списанието. Преди два дни легендарният Шами се присъедини към
небесния отбор на най-добрите
футболисти.
“Шаламанов е знамето на
Славия в последните шест десетилетия, без да подценявам никого от останалите велики футболисти на клуба”, каза Стефанов.
“Остана верен на Славия до сетния си дъх. Пример за разностранен спортист, за страхотен
футболист, за уникален спортсмен. Добронамерен, позитивен,
усмихнат, Шами е истинският
славист и пример не само за всички слависти, но и за всички младежи, които искат да спортуват.
Пример за това що е славизъм!
Заради всичко това е приеман
изключително позитивно от
всички фенове на футбола в

България”, каза Стефанов.
“Шами буквално е знамето на
Славия, защото е единственият,
чийто лик е извезан, повтарям извезан, върху знаме, което се вее
по трибуните през 60-те и 70-те
години на миналия век. Разговаряхме дълго по въпроса за евентуалното ново име на стадиона с
Николай Кръстев, който преди 9
години написа историята на Славия. Категоричен съм, че Шаламанов е събирателен образ на
всичко най-добро, което може да
даде футболът на младите. Затова и занапред стадионът ще носи
неговото име. Призовавам славистите да приемат новото име на
стадиона като благодарност към
Александър Шаламанов за всичко, което е направил за Славия и
за славизма, за българския футбол и българския спорт. И като
едно обещание на нас, славистите, че ще го помним вечно - самия него и това, което е направил”, допълни президентът на
най-стария столичен клуб.

сега се е обострила много. Д-р Добрев
е преценил, че гимнастичката не може
да продължи заради травмата от дискова херния. Случват се такива неща. Какво да правим, здравето на момичетата е
най-важно”, обяви председателят на федерацията Илиана Раева.
Олимпийските шампионки от ансамбъла готвят бенефис на 16 декември
в “Арена Армеец”, разкри Раева. За пет
години като отбор момичетата на Весела Димитрова и Михаела Маевска спечелиха десетки медали от европейски и
световни първенства, както и от световни купи. Най-голямото отличие в кариерата им е златният олимпийски медал
от Токио 2020 - първи за България в
художествената гимнастика.

Локо Пд е първият
1/4 финалист

РЕЗУЛТАТИ

XII кръг
Ботев Пд - Лудогорец 1:3 1:0 Неделев
(4) 1:1 Сантана (24) 1:2
Сотириу (55) 1:3 Икоко (90+1), ЧК: Мертенс (Б-59).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- 7.
8.
9.
10.
- 11.
12.
13.
14.

ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ
1 0 9 0 1 30:7
÷— ¿
9 7 2 0 18:9
¡ÓÚÂ‚ œ‰
1 2 6 3 2 18:15
—Î‡‚Ëˇ
1 2 5 5 2 13:10
◊ÂÌÓ ÏÓÂ
12 4 6 2 14:9
¡ÂÓÂ
1 2 5 2 5 12:13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ÀÓÍÓ œ‰
1 2 3 5 4 10:11
ÀÂ‚ÒÍË
1 2 4 2 6 17:20
ÀÓÍÓ —Ù
1 1 3 4 4 10:16
÷— ¿ 1948
1 2 3 2 7 16:23
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ¿‰‡
10 2 5 3
9:9
¡ÓÚÂ‚ ¬
1 2 2 5 5 12:20
÷‡ÒÍÓ ÒÂÎÓ 1 2 2 3 7 6 : 1 5
œËËÌ
1 2 2 2 8 16:24

27
23
21
20
18
17
- 14
14
13
11
- 11
11
9
8

XIII кръг: събота, 14.15: Славия Ботев Вр; 16.45: Локо Сф - Ботев Пд;
19.00: Черно море - Левски; неделя,
14.15: Пирин - Царско село; 16.30:
ЦСКА - Локо Пд; 19.00: Лудогорец Берое; понеделник, 18.00: ЦСКА
1948 - Арда.
Втора лига
XIV кръг
Ботев Пд-2 - Нефтохимик 2:1
Купа на България
1/8-финали
Локо Сф - Локо Пд 0:2; снощи:
Левски - Септември Сим; днес, 16.00:
Славия - Пирин; 19.00: Берое - Черно
море; утре, 15.00: Септември Сф Етър; 16.00: Лудогорец - Локо ГО;
19.00: ЦСКА - Арда; 17.11 (сряда),
13.30: Левски Крумовград - Монтана.
ГЛЕДАЙТЕ
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Локо Пд стана първият 1/4-финалист за Купата на
България, след като победи Локо Сф с 2:0. Пред 300
зрители в кв. “Надежда” точни бяха Димитър Илиев
(46) и Кристиан Гомис (90+3). Мачът започна с минута
мълчание в памет на легендата Александър Шаламанов.
Гостите поведоха секунди след паузата. Капитанът
Илиев откри след самостоятелен пробив и с точен шут
от 25 м, като си направи подарък за именния ден. До
края “смърфовете” се прибраха в своята половина и не
дадоха шансове на домакините. В края Гомис се откъсна
в разредената им защита, преодоля Мики Орачев и прати
топката в празната врата за крайното 2:0.

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
Купа на България
16.00 Славия - Пирин
19.00 Берое - Черно море
21.45 Престън - Ливърпул
ПО БНТ 3
ХУДОЖЕСТВЕНА
ГИМНАСТИКА
13.10 СП в Китакюшу
БОКС
21.00 СП в Белград
(60 кг., Кирил Русенов Тадей Чернога (Слвн)

