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МВР и НАП влязоха в „Автомагистрали”
Проверката е заради нарушения при изграждането на магистрала “Хемус”. Министър Виолета Комитова готви законови поправки, за да се предотвратят скандали като “Артекс” и “Смокиня”.
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Бойко Борисов на
прокурор за лъжа

Георги ГЕОРГИЕВ

Заради твърденията му за ваксините здравният
министър Стойчо Кацаров сезира държавното обвинение

Х

ората гласуват емоционално, а не
рационално. Ако не беше така, щяхме да имаме най-компетентните управления, пълни със светци и светици. Но нямаме. Ако се гласуваше
рационално, Бойко Борисов щеше да
си гледа внуците в Банкя, а не да се
лакоми пак да управлява държавата.
Ако се гласуваше рационално,
предвид фактите, българите щяха да
се ръководят от онази гръцка пословица, цитирана от Еразъм Ротердамски във “Възхвала на глупостта”:
“Маймуната си е винаги маймуна,
дори да бъде облечена с багреница.”
В нашия случай - прикрита с тога.
Та, “в този ред на мисли”, въпреки че го използват предизборно,
решението на Конституционния съд
(КС) за гражданството на Кирил
Петков няма никакво отношение
към това как ще се гласува на 14
ноември, независимо от правната му
и историческа стойност.
Който е решил да гласува за
Кирил Петков и Асен Василев, той
ще го направи, дори КС да се произнесе, че тези лица са безполови и
никога не са съществували ни в
правния мир, ни във всемира. От
гледна точка на емоционалното гласуване, най-много да се усили
вотът зад граница. Ще бъде любопитно да видим дали негодуващата
активност в социалните мрежи на
българите в чужбина ще се пренесе
в активност пред урните, поне на
нивото от април.

Стойчо Кацаров сезира
Софийската градска прокуратура заради изказване на
Бойко Борисов, че хората се
ваксинират с препарати с
изтекъл срок. Здравният министър окачествява думите
му като фалшива новина.

Преди дни Борисов обяви,
че срокът на “Пфайзер/Бионтех” е изтекъл на 30 септември, а Агенцията по лекарствата официално го опроверга. Кацаров посочва,
че тези думи представляват
обществена опасност и за-

плаха за националната сигурност.
Преди дни президентът
Румен Радев обвини бившия
премиер, че саботира ваксинационния процес. Прокуратурата бе много по-бърза
в реакцията си, когато шеф-

ката на Българския фармацевтичен съюз проф. Асена
Сербезова алармира за недостиг на медикаменти. Хората на Иван Гешев веднага
й образуваха дело за всяване на паника.
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Вицепрезидентът Илияна Йотова се срещна със симпатизанти на БСП и жители на столицата
в парк “Заимов”. Председателят на социалистите в София Калоян Паргов призова за президентските
избори да се гласува с 6, а за парламентарните - с 33. Това означава да гласуваш за стабилността,
за разумните решения и политиките, които ще изведат страната от здравната, социалната,
енергийната и икономическата криза, в която е попаднала, категоричен бе той
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Социалисти критикуват позиция
на ИК на Радев за Петков
Актовете на бившия министър на икономиката може да се атакуват
по политически причини, заяви правосъдният министър Янаки Стоилов
Представителите на БСП в Инициативния комитет (ИК) за издигане на
кандидат-президентската двойка Румен
Радев и Илияна Йотова проф. Радослав
Гайдарски, Кристиан Вигенин и Ирена
Анастасова излязоха с позиция по повод реакцията на останалите членове
на комитета след решението на Конституционния съд по казуса с Кирил
Петков. Съдът обяви за противоконституционен указа на президента в частта,
в която назначава Петков за служебен
министър на икономиката. Веднага след
това от ИК излязоха с позиция, в която
се казва, че президентът няма нито правомощия, нито задължение да проверява истинността на декларираното от
кандидатите за служебни министри.
Според социалистите позицията не
е съгласувана с тях и въпреки че при-

емат основните елементи в нея, възразяват срещу обявяването й от името на
целия Инициативен комитет. Тримата
от БСП също така не са съгласни ИК
да се включва почти неприкрито в кампанията на Кирил Петков и “Промяната продължава”. Според тях защитата
на правата, включително политическите, на българските граждани, живеещи
в чужбина, е и трябва да остане приоритет на българската държава. “Не
приемаме внушението, че върховният
закон на България, който всъщност гарантира тези права, е причина за тяхното ограничаване. Казусът тук не засяга стотиците хиляди български граждани, защото те не са извършили
престъпление”, пише в позицията на
проф. Гайдарски, Вигенин и Анастасова. Те допълват, че Кирил Петков е под-

писал декларация с невярно съдържание, благодарение на което е станал
министър и така си е създал популярност, която експлоатира в настоящата
кампания. Социалистите определят политическия проект като заченат с лъжа,
но с претенции за почтеност, и това е
било констатирано недвусмислено от
Конституционния съд. Затова от БСП
очакват вместо ИК да оправдава Петков, самият той да се извини на президента, че го е подвел и че сега това се
отразява негативно на предизборната
му кампания.
Решението на Конституционния съд
по казуса бе коментирано и от правосъдния министър Янаки Стоилов.
“Има обстоятелства, положителни или
отрицателни, които се установяват с
декларация, подавана от лицето, което

носи отговорност за съдържанието, което се отразява в документите. Не мисля, че при съставянето на правителство,
било то редовно или служебно, органът,
който извършва тази дейност, разполага
с реална възможност за кратко време да
направи такива справки”, смята министърът. Според него подписаните от
Петков актове могат да бъдат атакувани
по-скоро по политически причини. Той
бе категоричен, че решението на КС, с
което назначаването на Кирил Петков
за министър на икономиката беше обявено за противоконституционно, няма
да засегне решенията на служебното
правителство, взети с негово участие.
Стоилов посочи, че ще се наложи в спорни ситуации действащият министър отново да издава актове, ако бъдат повдигнати такива въпроси.

Паргов призова за обща работа на
столичните съветници в кризата
Деси ВЕЛЕВА

За обща работа в ситуацията
на енергийна и здравна криза призова общинските съветници от
всички политически сили в София
председателят на групата на БСП
в СОС Калоян Паргов. Той предложи на колегите си да се направи
група, която да заседава редовно,
водена от председателя на СОС
Георги Георгиев. Според него по
време на срещите на групата трябва да се обсъждат проблемите на
града като състоянието на “Топлофикация София”, подпомагането на родители, чиито деца не са
приети в ясли и градини, на социално слаби и уязвими групи и предоставянето на повече пари за общинските болници.
“Не с доклади и политически за-

явки, а с конкретни действия трябва да покажем на социално слабите
и уязвими групи как можем да компенсираме проблема с оцеляването
им. Малкият и среден бизнес също
продължава да е потърпевш както
от здравната, така и от икономическата криза”, коментира лидерът на
столичните социалисти. Той припомни и трудностите, в които работят лекарите, и изтощението, с
което се борят. Затова Паргов
предлага да се обърне специално
внимание на КОВИД-отделенията
на общинските болници, за които
трябва да се отделят още средства.
Дължим много на нашите лекари,
защото те са истинските герои, коментира Калоян Паргов. Той подчерта, че предстоящите месеци ще
са критични и тежки, в тях ще доминира страх и несигурност от
пандемията и от инфлационните и
енергийни процеси.
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Протест на таксиметровия бранш се проведе в центъра на София. Шофьорите
настояват тарифите им да станат двойни, както и да плащат минимален данък
от 300 лева на година. Решението трябва да дойде от Столичния общински съвет

Кацаров сезира прокуратурата за изказване на Борисов за ваксините
Министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров сезира Софийската градска прокуратура заради изказване на
бившия премиер Бойко Борисов, че хората се ваксинират
с препарати с изтекъл срок.
Думите му са окачествени
като фалшива новина. На 24

октомври Борисов твърдеше,
че срокът на ваксините
“Пфайзер/Бионтех” е изтекъл
на 30 септември. От Агенцията по лекарствата обаче отрекоха изказването. В сигнала на Кацаров се посочва, че
тези думи представляват обществена опасност и заплаха

за националната сигурност.
Председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван
Маджаров критикува остро
свои колеги, които пропагандират теории против ваксинацията. Според него подобно
поведение на лекари е недопустимо и въвежда пациенти-

те в заблуда.
Вирусологът проф. Радка
Аргирова пък изрази огорчението си, че на срещи с учители е била питана от тях колко
й се плаща, за да лъже за ваксините. “Това са учители, които учат нашите деца, трябва
да се прояви разум и разбира-

Галина Захарова е единственият
кандидат за председател на ВКС
Галина Захарова остана
единственият кандидат за
поста председател на
Върховния касационен съд,
след като вчера изтече последният срок за внасяне на
кандидатури. Такива не бяха
направени в началото на за-

седанието на пленума на
Висшия съдебен съвет. Захарова, която сега е заместник-председател на съда,
беше издигната от съдиите
във ВКС. Преди седмица
правосъдният министър
Янаки Стоилов подкрепи

кандидатурата й.
Предстои съдийската колегия да реши дали подкрепя
Захарова, каза представляващият ВСС Боян Магдалинчев. Според него е добре да
има повече от една кандидатура, защото това стимулира

участниците в надпреварата.
Той допусна възможността и
да няма избор, като уточни,
че всичко зависи от представянето на Захарова. Предвидено е ВСС да я изслуша и да
проведе гласуване на 14 януари следващата година.

ме”, призова тя.
Почти сигурно е, че малките ученици няма да се върнат
в клас другата седмица. Министърът на образованието
Николай Денков определи
като крайна дата 8 ноември,
но само ако няма пълен локдаун.
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БСП се бори за държавност, законност и конституционен ред, заяви водачът на листата “БСП за България” в
24 МИР в София Георги Свиленски.
Той, кандидати за народни представители и граждани се срещнаха с вицепрезидента Илияна Йотова в столичния парк “Владимир Заимов”. В събитието взеха участие лидерът на БСП в
София Калоян Паргов и членове на
ръководството на градската организация на партията.
Според Свиленски като парламентарна опозиция депутатите от БСП са
показали, че познават проблемите на
страната и могат да отстояват интересите на гражданите. Показахме, че можем да водим диалог, да изслушваме,
да предлагаме разумни решения, подчерта той. Водачът на листата в 24
МИР бе категоричен, че БСП трябва
да спечели изборите, защото това е
важно за България. Социалиститите ще
участват активно с предложения за
възловите сектори, които да изведат
държавата на правилния коловоз.
Свиленски потвърди, че БСП винаги е усещала подкрепата на президентската институция и са гледали в една
посока - за отстояване качеството на
законодателния процес, за реда, сигур-
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БСП е за държавност,
законност и
конституционен ред
Социалистите винаги са усещали подкрепата на президентската
институция и са гледали в една посока, увери Георги Свиленски
ността и справедливостта в държавата. Той призова гражданите да излязат
и да гласуват, защото е важно да има
висока активност.
“Да избереш номер 6 на 14 ноември
означава да дадеш гласа си за промяната
и за една по-различна България. Да избереш комбинацията от N6 и N33 означава да гласуваш за стабилността, за
разумните решения и политиките, които
ще изведат страната от здравната, социалната, енергийната и икономическата
криза, в която е попаднала”, заяви лидерът на БСП в София Калоян Паргов.
Предизборните срещи на социалистите продължават в цялата страна. Водачът на листата в Сливен Атанас Зафиров и кандидатите за народни представители се срещнаха с жители на сливенския квартал “Речица”. Местните
споделиха притеснения, свързани с ка-

чеството на ремонтните действия по
европейски проект за изграждане на
канализация. Зафиров увери, че проблемите на квартала ще бъдат сред основните приоритети в бъдещата работа на сливенските депутати от левицата. Срамно е в 21 век основно право
на достъп до чиста питейна вода и до
канализация да бъде ограничавано, коментира той. По думите му в квартала
е наложителна спешна подмяна на целия водопровод.
Водачът на листите на “БСП за
България” в Пловдив и Ямбол Кристиан Вигенин разясни пред избиратели в
пловдивския квартал “Западен” основните идеи на левицата, залегнали в плана за 100 дни след изборите. Сред приоритетите на бъдещите депутати от
Пловдив са довършването на Околовръстното шосе, а чрез програма

“Околна среда” река Марица да се
превърне в атрактивна за гражданите.
В срещата се включиха вторият в листата на социалистите Иван Петков и
кандидатите от район “Западен” Йовка Златева и Наум Китанов.
“В Старозагорския регион инфраструктурата е остаряла, създаденото
преди 20-30 години не може да ни служи вечно, затова мисля, че не само ние
от БСП, а представители и на други
партии трябва да се обединим около
създаването на индустриални зони в
Стара Загора и Казанлък, които да са
в подкрепа на бизнеса и да разкрият
нови работни места”, заяви Момчил
Ненов, втори в листата на”БСП за
България” в Стара Загора. Той подчерта, че социалистите категорично се
противопоставят на затварянето на
комплекса “Марица Изток”.

Румен Радев: Нужен е
нов здравен модел
Държавният глава Румен Радев представи пред студенти от Медицинския университет в Пловдив акценти от
Плана за възстановяване и устойчивост, свързани с проекти в сферата на подобряването на здравната система у
нас. Пред младите хора той коментира, че внедряването
на съвременни технологии, ранната диагностика, профилактиката и достъпната медицинска помощ са сред основните принципи, на базата на които служебното правителство преработи националния план.
“Здравеопазването е ключов фактор, без който не може
да се развива нито една друга обществена област, а кризата с КОВИД-19 ни подтикна да преосмислим отново
значението на нашето здраве и на медицинската професия”, заяви Румен Радев. Той отбеляза, че трансформацията на здравния модел изисква значителни средства и
Планът за възстановяване и устойчивост ще й даде мощен
тласък. В него е предвиден проект за спешна помощ по
въздуха и оборудване на регионални центрове, където
стабилизираните пациенти да получат адекватна грижа, за
да се предотврати инвалидизация. Планът включва информационно-комуникационна платформа от ново поколение
за Спешната помощ, чрез която по най-добрия начин да се
координират медицинските дейности. Ще се изградят и
390 амбулатории за доболнична помощ в цялата страна,
включително в най-отдалечените райони.
Президентът отбеляза, че ако сега се стигне до локдаун, след няколко месеца отново ще има такъв. “Има напрежение след въвеждането на зеления сертификат, но
другата алтернатива е затваряне, трябва да се търси баланс между опазването на здравето, лечението на болните
и функционирането на държавата”, каза той отново.

Корнелия Нинова и представители на БСП приеха на “Позитано” 20 организации на
българите в Северна Македония. Лидерът на БСП ги увери, че Скопие ще има подкрепа
за присъединяване в ЕС при изпълнение на договора за сътрудничество, при прекратяване
на езика на омразата и преследването на македонски граждани с българско самосъзнание,
както и при отчитане на историческата истина за България и националния ни интерес

Левицата в защита на хората с увреждания
“Никой да не бъде оставен сам в
кризата. Вие защитавате близо 100
000 души с различни увреждания, много от които деца. Заради здравната,
икономическата и социалната кризи,
които ни връхлетяха, високи цени на
ток, парно и храни, има тревога и на
хората трябва да бъде подпомогнато.

Но най-много грижи трябва да отделим на слабите, уязвимите, хората с
увреждания, които не могат да се
справят сами”. Това заяви председателят на БСП Корнелия Нинова на среща с национално представителните организации на и за хората с увреждане.
Участие в разговора взеха Георги Гьо-

ков, Георги Свиленски, Благовест Кирилов и Даниела Георгиева.
Според социалистите здравното
министерство трябва да направи информационна кампания специално за хора
с увреждания, чието здравословно
състояние не позволява ваксина. Левицата настоява да се укрепи ролята и да

се разширят възможностите за лични
асистенти. “Всички решения, които ви
касаят, да се взимат след диалог с вас и
да се отчитат предложенията ви. Ние
като социална и отговорна партия винаги сме се застъпвали за уязвимите
групи и ще продължим да бъдем ваш
защитник и съюзни”, увери Нинова.
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МВР и НАП влязоха
в „Автомагистрали”
Комитова готви законови поправки в ЗУТ,
за да се предотвратят сканадали като „Артекс” и „Смокиня”
МВР и НАП влязоха на проверка в
“Автомагистрали” ЕАД. По първоначална информация проверката е свързана с
АМ “Хемус”. По-рано Главна дирекция
“Национална полиция” започна проверка
за нарушения при строителството на автомагистралата. В сряда лотовете 4 и 5
бяха заснети с дрон, за да се установи
дали по тях е извършвана дейност, стана
ясно от изявление на директора на ГДНП
гл. ком. Станимир Станев. Проверки ще
има и по останалите лотове.
Причината за започналото разследване са
изнесените данни от регионалния министър
Виолета Комитова за неправомерно изплатени огромни аванси за строителство на определени участъци, по които обаче няма
дейности или са в минимален обем. Ще се
проверяват и договорите по тях.
“За лот 4 са преведени 75 млн. лв., от
които 72 млн. лв. на подизпълнителска
фирма. За лот 5 са дадени 91 млн. лв., от
които 84 млн. лв. са преведени на друга
фирма подизпълнител. За да визуализираме
този терен, ще извършим заснемане с дрон
и ще направим снимки по протежението на
магистралата”, коментира Станев. Той посочи, че ще бъдат обследвани терените, тяхната собственост, дали са били отчуждени
и за кои има разрешение за строеж. Ще се
проследи цялото движение на паричните
средства и тяхното усвояване за съответните дейности, извършени на магистралата.
Според договорите трябва да има наемана
техника и доставка на материали.
“Искаме да видим на място къде е техниката и ще проверим къде са материалите”, казва Станев. Според него проверките
ще приключат до няколко седмици. Ангажирани са експерти от всички структури на
МВР. Най-вероятно на по-късен етап ще се
образува и съответното производство. Когато имаме достатъчно данни, ще бъде докладвано и на прокуратурата, допълни директорът на ГДНП.
Пакет с промени в Закона за устройст-

СНИМКА БГНЕС

Виолета Комитова
во на територията (ЗУТ) е изготвило МРРБ,
за да се предотврати появата на скандали,
съдебни дела и спорове за нерегламентирано строителство и “тълкуване” на нормативни актове. Част от нашумелите примери
са свързани със смъртта на 16-годишно
момче от незаконен кабел на столичния
булевард “Академик Иван Гешов”, небостъргача на “Артекс” в кв. Лозенец, огромната дискотека на плажа в къмпинг
“Смокиня”, която по документи е преместваем обект. Предложенията представи регионалният министър Виолета Комитова.
Те ще бъдат внесени в новия парламент.
В ЗУТ трябва да бъде забранено към
преместваеми обекти да се изграждат
външни връзки като подаване на ток и вода
без разрешения за строеж, посочи Комитова. В момента захранването на такива обекти става само с предписание на експлоатационните дружества, без да се изисква разрешително за строеж. “В случая с убитото
от ток момче никой не е сложил подписа си
под нерегламентираните свързвания на па-

32 години без нашата

вилионите на тротоара на бул. “Гешев”.
Трябва да се сложи ред”, каза Комитова.
Според арх. Влади Калинов, шеф на ДНСК,
хоасът с нерегламентираните свързвания е
причина и за загрозяването на градската
среда с опънати кабели навсякъде.
В ЗУТ трябва ясно да се регламентира
срокът на действие на строителните разрешителни. “Знаете в случая “Артекс” 20
юристи дадоха 20 становища кога изтича
тяхното строителство за строеж. В закона
предлагаме да се разпише ясно, че разрешението важи единствено от датата на издаването му”, каза Комитова. “Законовата поправка не е само заради “Артекс”, почти
всички строители на големи сгради в страната не знаят кога им изтича разрешителното за строеж”, допълни арх. Калинов.
Друга законова промяна трябва да
реши проблема с преместваемите обекти,
които всъщност са стабилни, огромни
постройки и за които ДНСК се оказвала
с вързани ръце. Причината е, че ЗУТ не
предвижда държавният строителен надзор
да се намеси и да спре подобни постройки, нито да ги разруши. Такъв е случаят с
дискотеката на плажа в къмпинг “Смокиня”, която се появи това лято с разрешение на местната община. С промяна в ЗУТ
искаме да бъде регламентирано ДНСК да
може да проверява още преди да се реализира подобен проект, каза Калинов.
Министър Комитова заяви, че трябва да
бъде облекчено издаването на разрешителни
за строеж, защото в момента липсата на ясни
срокове и продължителната процедура е
източник на корупция. “Мъчителният процес на издаване на разрешителни за строеж
затруднява всички български граждани и
всички инвеститори. Тежката и продължителна процедура е изгонила много чуждестранни инвеститори. 10-процентният данък у
нас не ги топли, за тях времето е пари и те
не може да чакат 3-4 години, докато получат
разрешение за строеж за по-сложните обекти”, коментира Комитова.

Поскъпването
на газа щяло
да е по-малко
от прогнозното
Борсовите цени на природния
газ в последните дни намаляват
леко, което дава надежди на
държавния газов доставчик “Булгаргаз” и енергийния регулатор,
че поскъпването у нас от 1 ноември ще е по-ниско от прогнозираното в началото на октомври.
Това стана ясно по време на заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране, на
което бе обсъдено заявлението на
“Булгаргаз” за вдигане на цената
на синьото гориво от сегашните
94,54 лв./МВтч на 124,76 лв. без
данъци и такси. Това поскъпване,
дори и да е по-ниско от планираното над 31 на сто, ще е поредното след повишението с над 36
процента през октомври.
На заседанието изпълнителният директор на газовия доставчик Николай Павлов е коментирал, че анализ на динамиката на
цените на природния газ на европейските пазари дава очаквания за по-ниска от предложената тарифа. Разчетите на държавното дружество сочат, че ноемврийската цена ще е с 30% пониска от тази на европейските
газови борси.
Всички необходими количества за българските потребители са гарантирани, като нагнетените количества в газохранилището “Чирен” са с 15% по-големи в сравнение със същия период на 2020 г., посочил Павлов,
цитиран в съобщението на КЕВР
след обсъждането.
“Регулаторът очаква актуализираната цена, която на 1 ноември “Булгаргаз” ще внесе за
утвърждаване от КЕВР, да бъде
по-ниска в сравнение с първоначално предложената цена от
124,76 лв./MВтч в заявлението
на дружеството от 11 октомври 2021 г.”, заявява Иванов.
Решението за цената на газа
през ноември ще бъде взето на
1 ноември.

Държавата отърва „Топлофикация София” от дълга
Държавата уреди старите сметки и плати дълга на “Топлофикация София” към “Булгаргаз”, съобщи директорът на “Булгаргаз” Николай Павлов. Чрез цесия необслужваните задължения на столичното парно към “Булгаргаз” за 131
млн. лева са прехвърлени на

държавния Български енергиен
холдинг, които ще ги плаща.
“Булгаргаз” беше дал ултиматум на “Топлофикация София”, че
без уреждане на задължението
няма да получава нови доставки на
природен газ. Общинското предприятие обаче не бе особено при-

теснено, че това наистина ще се
случи. Така за пореден път държавата го спаси и се нагърби да плаща просрочените му задължения за
синьо гориво. Сега се очаква решение дали държавата да влезе
като собственик в “Топлофикация
София” чрез БЕХ.

Брокери очакват 10% поскъпване на жилищата в София
УЛЯНА ТОДОРОВА
КОЛЧЕВА
11.07.1953 г. – 30.10.1989 г.
Времето няма да те върне,
но ние докато сме живи,
ще те чувстване край нас!
Спи спокойно, мила Улянке!
От семейството

Около 10% ръст на
цените на жилищата в
София за цялата 2021 г.
прогнозират от агенция
“Бългериан пропъртис”.
Брокерите очакват също
около 30% повишение на
продажбите на жилища в
столицата заради продължаващата пазарна активност и през последното тримесечие.
“Резултатите надхвърлиха очакванията ни
за по-умерен ръст на цените, но трябва да се
отчете и нарастващата

инфлация, която изяжда
част от постигнатия растеж и в реално изражение цените наистина ще
завършат с около 5%
ръст за 2021 г.”, посочват от компанията.
Новите сделки с жилищни имоти в София
през деветмесечието са
нараснали с 25% спрямо
2020 г. и с около 10%
спрямо 2019 г., сочат
данни на агенцията.
И тази година новото
строителство е предпочитано от купувачите в

София, а сделки продължават да се сключват активно от най-ранен етап
на изграждане, тъй като
с напредъка на строителството възможностите за
избор стават по-ограничени. Най-предпочитани
остават южните и източните квартали на София,
но купувачите са склонни да отделят внимание
и на други зони, където
има ново строителство с
по-ниски цени.
Сред най-популярните квартали най-висо-

ки са цените в центъра,
като те надхвърлят
2100 евро за квадратен
метър, а най-ниски са в
“Овча купел” - 960 евро
за квадрат.
През третото тримесечие на тази година
делът на закупените
двустайни жилища е
46%, а на тристайните 38%. Четиристайните
апартаменти запазват
равнището си от 10% от
общите покупки. Средната площ на закупените жилища е 90 кв.м.

www.duma.bg
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Полша: Евросъюзът
ни обяви война
Решението на Съда на ЕС за националното правосъдие
предизвика бурни реакции във Варшава
“Европейският съюз обяви
война на Полша”. Така могат
да се обобщят коментарите на
полски политици по повод решението на Съда на Европейския съюз да наложи на страната ежедневна глоба от 1
млн. евро до премахването на
новосъздадената Дисциплинарна камара на полския
Върховен съд, за чието премахване настоява Еврокомисията, съобщава порталът
Onet. Според решенията на
Съда на ЕС тази дейност е
несъвместима с правилата на
ЕС за независимост и безпристрастност на съдебната
власт.
Правосъдният зам-министър Себастиан Калета нарече решението на ЕС узурпация и изнудване. Бившият
премиер г-жа Беата Шидло е
убедена, че европейските институции предпочитат да не
водят диалог с Полша, а направо да оказват натиск
върху нея. “Това е поредният
етап от хибридната война на
ЕС срещу Полша”, коментира и депутатът Януш Ковалски. “Официалният отговор
на Полша спрямо изнудването на Европейската комисия

СНИМКА БГНЕС

Еманюел Макрон посреща Анджей Дуда на входа на Елисейския дворец.
Освен скандала Брюксел-Варшава, двамата са обсъдили френското
предложение за строителство на АЕЦ в Полша
и поредния акт на беззаконие
от страна на Европейския съд
в крайна сметка трябва да

бъде бойкот на Европейския
съюз и блокиране на всички
по-нататъшни решения на

Франция задържа британски траулер
Франция задържа
британски
траулер,
извършващ риболов в
нейните териториални
води без разрешение, и
издаде устно предупреждение на втори кораб. Кабинетът на премиера Борис Джонсън
не отговори веднага на
искането за коментар за
инцидента.
Това се случва на
фона на ожесточен спор
между съседите за
достъп до риболовни
зони след Брекзит. От 2
ноември Франция нала-

га санкции на Великобритания заради ловенето на риба в нейни териториални води. След излизането от ЕС Великобритания има забрана за
риболов, докато френските власти не издадат
разрешение. Поради системните нарушения на
британската страна, от
началото на другия месец ще бъдат въведени
допълнителни митнически проверки на английските стоки. Това ще
засили перспективата за
повече икономически

проблеми на Острова
преди Коледа, покрай
недостига на работна
ръка и спираловидни
цени на енергията.
Правителството на
президента Еманюел
Макрон също така разглежда втори залп от
санкции и не изключва
преразглеждане на износа на електроенергия за
Великобритания. “Това
не е война, но е битка”,
изтъкна френският министър на моретата
Аник Жирарден пред
радио RTL.

ООН предупреди за бежански рекорд
Броят на мигрантите, които
търсят по-добър
живот, достигна
световен рекорд:
48 милиона души
са напуснали страните си заради
различни видове
конфликти. Това
заяви специалният
докладчик
на
ООН за вътрешно
разселените лица
Сесила ХименесДамари. “Това е
най-високият

брой бежанци регистриран някога”, допълни тя. И
прогнозира, че заради промени в
климата все повече хора ще напускат домовете си в
търсене на прехрана, а засиленият мигрантски поток ще е следващата пандемия,
пред която ще се
изправят страните в света.
Проучване на

Световната банка
сочи, че около 86
милиона африканци ще бъдат
принудени да мигрират на други
континенти до
2050 г. заради
глобалното затопляне. Обезлюдяването на райони
в Западна Африка и около езерото Виктория
може да започне
след по-малко от
десетилетие. Хо-

рата, зависещи от
селското стопанство и рибарството, ще се преместят в по-обитаеми райони, за
да избягат от екстремни условия
като недостиг на
вода, наводнения,
непосилна жега и
покачване нивото на моретата,
твърди вицепрезидентът на институцията Усман Диагана.

ЕС, докато Брюксел и Люксембург не започнат отново
да спазват върховенството на

закона”, написа той в Туитър.
Отделно Ковалски призова в
социалните мрежи да се бойкотира решението на Европейския съд. Депутатът от
партия “Право и справедливост” Казимеж Смолински
окачестви решението на Съда
на ЕС като “продължение на
политическата война” срещу
страната. Неговият колега
Пьотр Борис попита: “Кой
ще плати за това: Моравецки,
Качински? Не!, всички поляци ще плащат чрез данъци, високи цени на тока и газа”.
Полша взе решение да премахне въпросната камара под
натиска на Брюксел. Това
беше потвърдено по-рано
този месец от полския премиер Матеуш Моравецки пред
Европарламента в Страсбург.
Но още не е приложено на
практика. Очаква се да стане
в близките дни.
Междувременно полският
президент Анджей Дуда и
премиерът Матеуш Моравецки спешно излетяха за Париж
и проведоха поотделно срещи с френския държавен глава Еманюел Макрон. Темата
за върховенството на закона
и за санкцията срещу Полша
бе сред водещите в разговорите. “На работен обяд президентът Макрон изрази загриженост относно независимостта на съдебната система”, гласеше съобщението на
Елисейския дворец за срещата на Макрон с Моравецки,
цитирано от БГНЕС. Двамата изразиха ангажимента си
за ефективна защита на
външните граници на ЕС,
но със задължителното
придържане към ценностите
на Съюза.

Œ ¡ Ÿ » Õ ¿ – ” — ≈
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Машалла!
Велиана ХРИСТОВА

ДПС окончателно се
насочи към крайно дясна политика. И не му
пука да го афишира.
Подкрепи категорично
исканията на асоциацията на работодателите
(АОБР) през 2022 г. да
не се намаляват данъчните ставки, да имало
данъчна стабилност, за
да има икономически
растеж. Това 9% ДДС

за лекарствата и храните от първа необходимост - забравете! ДПС
не само одобрява исканията на АОБР, ами ще
ги отстоява в парламента, обеща направо Йордан Цонев. Т.е. ще се
бори да не се вдигат
минималната заплата и
пенсиите, работодателите да престанат да
плащат трите дни болнични и майчински, да
не се облагат с по-висока ставка доходите
над 3000 лв. и пр.
Машалла, както се
казва, дал Аллах изобилие! ДПС ясно показа,
че винаги е принадлежало към грабителската
държава. Какво ги интересува, че в Европа
ДДС за лекарствата и
храните масово е 7-9%,
а данъците са прогре-

сивни? Откакто Карадайъ се разбра с Ердоган, поведението и
езикът му станаха видимо агресивни и нагли
като никога досега. В
най-бедната държава в
ЕС той щял да отстоява
най-върлия див капитализъм! Да, ще има стабилност и изобилие, ала
за кого? Всички приказки на ДПС се оказаха
насочени единствено
към мерки в интерес на
бизнеса. На срещата с
АОБР - ни дума за спасяване на хората в кризата. Ще има стабилност - на все по-голямото обедняване на
българите. А какъв бизнес без хора?
При това електоратът на ДПС в масата
си хич не е над средното социално ниво. На-

против. Но откровеният тон на шефовете на
ДПС говори, че за тях
хората са само електорални единици, които
имат значение единствено тогава, когато ще
бъдат изкарани под
строй като овце да гласуват на изборите. Някой, освен прокуратурата, да не е наясно, че
и ромите са в кюпа срещу 50 лв. примерно?
Иначе що ще “подкрепа”
за ДПС в Северозападна България, където и
един турчин с лупа да
търсиш? Да си откровен
не е лошо, но ще видим
на 14 ноември дали откровеността на ДПС ще
хване пак дикиш в една
слаба държава, която се
грижи не за поданиците
си, а само за кяра на
богатите...

Ваксина или демони?
Таня ГЛУХЧЕВА

В неделя е американският празник Хелоуин,
когато децата отиват при
съседи и непознати с
думите: “Пакост или лакомство?”. Правят го с
идеята да изгонят злите
сили. Предвид пандемията, която вече втора година не ни оставя, по-

правилно би било да се
попита: “Ваксина или екзорсизъм?”, демек - гонене на демони. Оказва се,
че на проведена малко порано тази седмица конференция във Ватикана
над 100 свещеници и
епископи са докладвали,
че заради КОВИД-19
“хората са станали поуязвими към идеята, че
някакво зло същество е
превзело живота им” и...
искат екзорсизъм. За
една година тези “специалисти” са получили
толкова обаждания и
пари, колкото преди са
имали за по-дълъг период от време.
А ние се смеехме на
нашите сънародници, че
се страхуват да не бъдат

чипирани или следени
от Бил Гейтс, ако се ваксинират. Но ето, че немалък брой необразовани, но силно религиозни, хора са убедени, че
болните от коронавирус
и близките им са... обладани от демони и не лекарите или медицината
ще им помогне, а... екзорсистите. С едно отваряне на Библията, няколко размахвания на
кръста, поливане със
светена вода и произнесени на висок глас изречения на латински... какво? Какво постигат?
Нищо. Нито болестта
изчезва, напротив - дори
продължава да се разпространява, нито хората са по-защитени - даже

стават по-бедни и излъгани. А свещениците-екзорсисти - по-богати. И
неусетно имаме чувството, че живеем в друга
епоха - в Средновековието. Когато на клада са
били изгаряни... “вещици”, вярващи в друго, не
в Църквата.
Почти нищо не се е
променило за няколко
века. Католиците и днес
настояват, че има обладаване от Дявола и
насърчават екзорсизма,
който бил единственият
начин да се преборим с
Опашатия. Не вярвайте
на учените и на лекарствата! И нелепият въпрос
“Ваксина или екзорсизъм?” ще се чува на
всички празници...

Емоция и рацио
От стр. 1
Малка вметка. Оня
ден, след решението на
КС, редица политици и
общественици, кибици в
интернет и представители на новата професия
“активист” си честитяха
низвергването на Кирилоасеновци, все едно са
излезли от банята. Но
някои работи не могат
да се измият.
Щеше да е прекалено лесно, ако проблемът
се ограничаваше само
до личността на Кирил
Петков. Защото хората,

които удрят по лидерите на “Продължаваме
промяната”, го правят
основно изхождайки от
презумпцията, че това е
партията на Румен Радев, следователно всеки
удар по нея е удар по
Радев. Но тя не е. Тя е
нещо друго. Схваща се
като надежда за промяна и поради това влезе
в кампанията с летящ
старт. Това също е въпрос на емоция, а не на
рацио. Като със Слави
Трифонов, но на друго
ниво. И, да, нивото е
по-високо.

Може да повтаряте
до припадък, че имаме
работа с Остап Бендер
от Канада, но това не
демотивира тези, които
са решили да го подкрепят. Защото въпросът:
кое е по-добре - Остап
от Канада или мутра от
България, стои отворен.
Нещо повече. Ако въпросът дали Остап е
Остап е все още дискусионен, предвид мотивите за постъпката му,
то въпросът дали мутрата е мутра е решен
положително заради реалните й дела.

Улисани в изборните
тактики, демократичните
партии не бива да забравят, че България я очаква коалиционно управление. За доброто на всички ни е от тази коалиция
да отсъства ГЕРБ. Няма
логика да се повторят
грешките от предните
парламенти. Да се чертаят разделителни линии, преди да се обсъди
и роди онова управление, които би решило
основните искания на
миналогодишните протести и би реализирало надеждите за промяна.
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ДЕН НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ. Датата
е избрана през 1938 г. от потомците на бесарабските и таврийските българи по повод 100-годишнината от освещаването на катедралния храм “Свето Преображение господне” (на
снимката) в Болград (29 октомври 1838 г.). Тогава се
ражда инициативата 29 октомври (16 октомври
ст.ст.) да бъде Ден на бесарабските българи.
529 Г. ПР.Н.Е. - ИЗДАДЕН Е ПЪРВИЯТ ПИСМЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА. Персийският цар Кир II Велики
със завладяването на Вавилон разписва Манифеста на
Кир, известен още като Цилиндъра на Кир. Каменният
цилиндър е открит през 1879
г. при разкопки в Ирак. Обявен е от иранския шах
Мохамед Реза Пахлави през 1960 г. за първото
писмено доказателство за зачитането на правата на човека в историята.
1889 - УМИРА НИКОЛАЙ ЧЕРНИШЕВСКИ,
РУСКИ ПИСАТЕЛ (Р. 1828 Г.). Общественик, икономист и философ. Заедно с Херцен
става един от създателите на народничеството. В романа “Какво да се
прави” (1862-1863) описва живота на
хората от новото общество - “разумните егоисти”, които живеят от
своя труд и по нов начин устройват
семейния си живот и живота в обществото.
1944 - РАЖДА СЕ ХРИСТИНА АНГЕЛАКОВА,
ОПЕРНА ПЕВИЦА И ПЕДАГОГ (УМИРА 2018 Г.).
Била е преподавател по оперно пеене
във Вокалния факултет на Държавната музикална академия “Панчо Владигеров”, директор на Софийската опера и балет, председател на фондация
“Национална опера и балет”. Носителка на престижни награди и ордени. Удостоена със званието “Народен артист”.
Почетен гражданин на Исперих.
1969 - РОЖДЕН ДЕН НА ИНТЕРНЕТ. На тази
дата е осъществен първият
успешен опит на учени от
Калифорнийския университет (Лос Анджелис) и от Научноизследователския институт Стамфорд (Кънектикът) да свържат два компютъра. Документ свидетелства, че късно вечерта са обменени първите електронни съобщения чрез
NCP протокол. По-късно се появяват и същинските мрежи, които образуват интернет - те остават в историята под името ARPANET.
2004 - ПЪРВИ ПОДПИС НА КИРИЛИЦА ПОД
ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ. На тази дата в Рим,
Италия, министър-председателят Симеон
Сакскобургготски подписва
Заключителния
акт на Междуправителствената конференция на Европейския съюз, която приема Конституцията за Европа. Този подпис от името на България е първият на кирилица
под европейски документ.
2008 - УМИРА УИЛЯМ УОРТЪН, АМЕРИКАНСКИ ПИСАТЕЛ (Р. 1925 Г.). Първия си роман
“Пилето” публикува през 1978 г. С
него жъне голям успех, особено след
като книгата е филмирана от режисьора Алън Паркър с участието на
Никълъс Кейдж в главната роля. След
това публикува още осем романа, два
от които - “Отбой в полунощ” и
“Татко”, също са филмирани.
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ВЕСЕЛИН КРЪСТЕВ, известен с псевдонима ESKO, е
иновативен рап изпълнител,
който с необичаен усет
представя своето изкуство.
Живее в Германия от 10
години. Завършва висшето
си образование в университета в Регенсбург - специалностите “Наука за медиите” и “Културология”. В
момента се занимава с
графичен дизайн, а доскоро
управлява и собствен моден
бранд. Напрегнатото всекидневие в чужбина и високите изисквания, които сам
поставя пред себе си, го
изправят пред предизвикателството на депресивните
състояния. Благодарение на
най-близките си хора успява
да се справи с този проблем. Не се притеснява да
говори за емоциите си,
включително и в песните си.

ВЕСЕЛИН КРЪСТЕВ-ESKO:

За мен е важно да оставя следа, да продължа делото
на прадедите ми, които с просвета са разширявали мирогледа
на хората, сподели талантливият артист

Интервю на
Альона НЕЙКОВА

 Наскоро направихте нестандартна промоция на вашия
нов албум. Как ви хрумна да съчетаете арт инсталация с музика,
Веселине?
- За мен музиката винаги е била
начин на себеизразяване. Опитвам
се да въвлека слушателя в моя свят
и, докато той разглежда, се старая
да го накарам да се замисли. В
стремежа ми да надградя това изживяване стигнах и до крайната
концепция на изложбата “Виж,
чуй, усети”, а именно арт инсталация за всяка песен.
 Какви са впечатленията ви
от хората, които са дошли на
представянето на “Наопаки”? За
кого беше интересна тази проява?
- На събитието се опитах да
отделя време на всеки присъствал.
Хората бяха впечатлени. Дори мои
близки приятели, които са свикнали с щурите ми идеи, бяха изненадани. Проявата беше подходяща за
всички почитатели на хип-хоп музиката, както и за тези, които имат
афинитет към технологиите. Основен фактор на изложбата бе и добавената реалност с помощта на
приложението Artivive. С негова
помощ хората успяваха да видят
дигитална версия на мен в съчетание с физическата инсталация.
 В парчето “Наопаки” за
малко повече от две минути като
че ли се опитвате да разкажете
живота си. Това ли е най-трудната (най-изстраданата) ви песен? Как, кога и колко бързо
всъщност я написахте?
- Най-трудната до този момент е
“Преди да тръгна”. Докато пишех
тази песен, бях в много тежък момент и в нея се сбогувам с всеки
близък за мен човек. В интрото към
албума ми “Наопаки” по-скоро загатвам на рап феновете, че не съм
нов изпълнител. Видял съм, изстрадал съм и отново съм тук. Това е и
едно от посланията в тази песен.
На стр. 8
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Рап музиката...
От стр. 7
 С новия ви албум акцентирате върху важна
тема - депресията, с която се сблъсквате и преборвате успешно. Кой беше
до вас в този труден момент? Какво ще кажете
на онези, които все още
се опитват да преминат
през подобно изпитание?
- Да, в този период до
мен бяха моето семейство и
моята приятелка - вече
съпруга, без чиято подкрепа
пътят ми може би щеше да е
още по-труден. Но, колкото
и арогантно да звучи, до мен
бях и самият аз. Ищахът ми
за щастие и непримиримият
ми дух ми помогнаха да се
боря. Всеки човек, изпадал в
такава ментална дупка, знае
колко е трудно да споделиш
дори с най-близките ти през
какво преминаваш. В тези
моменти на изолация прекарваш голяма част от времето си насаме със своите
мисли. И е необходимо да
бъдем осъзнати, за да можем
да си дадем сами възможно
най-добрите съвети.
 Много малко хора
споделят без притеснение
житейския си опит. Какво
ви накара да го направите
- не просто да разкажете
личната си история публично, но и да я увековечите в песните си?
- Това да бъдеш искрен,
да споделяш личния си опит
са черти на рап музиката.
Така и този стил ме намери
преди години. Рап музиката
ми даде платформа и възможност да споделя болката си
върху инструментала. За мен
е важно да оставя следа, да
продължа делото на прадедите ми, които с просвета са
разширявали мирогледа на
хората. И може би на този
етап чрез изкуството ми
целя точно това.
 Завършвате “Наука
за медиите” и “Културология” в университета в

Регенсбург. Как подобно
сериозно образование се
отразява на заниманията
ви с хип-хоп музика?
- Тъй като студентите в
Германия, малко или много, могат сами да създават
своята учебна програма,
имах възможността да интервюирам и изследвам голяма част от немската хипхоп сцена. Чрез техниките
и подхода на работа, които научих в тази страна,
успях да достигна до нови
и различни нива на хип-хоп
културата, които пък се
опитвам да интегрирам в
моята музика и начин на
изразяване.
 Изпълнявате ли рап
на немски? На кой език ви
харесва най-много как звучат парчета от този
жанр?
- Имам идеи за няколко
проекта в съчетание на
български и немски рап, но
аз лично държа да си
изпълнявам текстовете на
родния ми език.
 Кое е най-нестандартното или най-необичайното място, където е
звучала ваша песен или
сте имали изяви?
- На пръв прочит, се сещам веднага за видеото на
песента “Класика” с Бате
Сашо. Клипа снимахме в
Берлин през 2018 година.
И една от сцените заснехме в трамвай, който в 23 ч.
правеше своята пауза.
Съвсем импровизирано попитахме кондуктора дали
може набързо да заснемем
нещо в трамвая и той изненадващо ни разреши. Може
би това е и най-необичайното място, където е звучала моя песен.
 Защо избрахте псевдонима
Esko?
Това
задължителен атрибут
ли е за хип-хоп изпълнителите?
- Да, псевдонимът за
рап изпълнителя е като
дъската на скейтъра.

Доскоро управлява собствен бранд

СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

Видял съм, изстрадал съм и отново съм тук, споделя Веселин Кръстев-Esko

“
Íå ñå ÷óâñòâàì åìèãðàíò,
à ïî-ñêîðî äåòå íà ñâåòà
Задължителен атрибут,
чрез който показваме индивидуалност и опит да
изпъкнем над останалите.
Когато научих за рап музиката в Америка, виждах
по всички музикални телевизии дрехи, на които с
големи букви бе изписана
марка, носеща името Еcko.
Бях голям фен на визията
и мечтаех някой ден да
бъда облечен в нещо подобно. В тийнейджърските години и навлизането
на социалните мрежи започнах да се кръщавам
Vesko Esko. Оттам и си
остана. Иначе най-първият ми рап псевдоним е
Foltan. Под това име извадих и първата си песен
“Шах и Мат” през далечната 2009 година.
 От 10 години сте в
Германия. Живот или
Leben е пребиваването ви
там?
- И двете. Въпреки че
живея тук, се отличавам от
масово живеещите в чужбина. Не се чувствам емигрант, а по-скоро дете на
света. От четири години
развивам няколко бизнес
начинания в родината ми.
Пътувам за България почти ежемесечно. В Германия дойдох, за да съм поблизо до родителите ми,
после продължих тук с
ученето, но пребивавам с
тенденцията да се завърна
до няколко години обратно в родината си.
 Какво до такава
степен ви харесва в тази
държава, че бихте искали
да го има и в България? И
обратното - кое от
страната ни мечтаете
да пренесете във Федералната република и да
запалите немците по

нещо наше?
- Отдавна спрях да се
мъча да заразявам и едните с хубавото от Германия, и другите с хубавото
от България. Почти винаги е неуспешно. Тези, които са отворени към промени, са го усетили още преди да съм им го казал. Като
например колко е хубаво
да си подредиш двора, да
изметеш тротоара, да почистиш след домашния си
любимец, да дадеш път на
пешеходна пътека, а защо
не и там, където няма такава. Да оценяваме изкуството и наследената култура, да уважаваме мнението на всеки и, обратно,
да са по-отворени към хората, по-спонтанни и т.н.
 Кога започнахте да
искате да заминете в
чужбина? Защо го направихте - видяхте там поголям шанс за реализация
(на музикалните ви проекти) или причината е
друга?
- Както споменах погоре, за чужбина заминах
още в девети клас заедно с
моите родители. След това
се върнах в България да
завърша училище. В същото време здравословното
състояние на баба и дядо
се влоши и си останах, за
да бъда до тях и да полагам необходимите грижи.
Няколко години по-късно
те починаха и веднага след
завършването решихме с
приятелката ми да следваме в Дания. За съжаление,
не се случиха нещата така,
както ги бяхме планували,
и отидохме в Германия
при родителите ми с идеята да поседим, докато измислим какво да правим.
То пък взе, че ни хареса, и

решихме тук да завършим
висшето си образование.
 Как ви повлия КОВИД кризата? Може ли
пандемията да вдъхновява за творчество и нови
проекти?
- Успях да опазя психиката си по възможно
най-добрия начин, без да
оставам дезинформиран от
случващото се. Първият
локдаун ми се отрази прекрасно. Прекарах няколко
месеца в Швейцария, където успях да напиша и голяма част от албума, който готвя за 2022 година.
Разбира се, срещнах и
трудности да запазя всичките си начинания да плуват над водата, но заедно с
екипа ми успяхме да се
преборим. Една от основните ми мотивации за
завръщане в България е
създаването на работни
места и уютен климат на
работа с добри условия. И
се надявам да намеря сили
през идните години тези
цели да се превърнат в
реалност.
 Наскоро вдигнахте
сватба с вашата приятелка Кристина, с която сте заедно още от
училище. Как и къде се
виждате с нея след 10
години? Смятате ли, че
бракът ще ви промени?
- Сватбата мина по-добре и от очакваното. Готвихме се за нея около година и половина и се радвам, че успяхме да споделим този прекрасен ден с
нашите семейства и найдобри приятели. Животът
ни е адски динамичен и
нямам представа къде ще
бъдем след 10 години. Надявам се семейството ни
да се е уголемило поне с
няколко бройки (смее се)
и да сме здрави, за да се
радваме на всеки миг заедно. Със съпругата ми
сме страшен екип и знам,
че всичко, което си поставим за цел, ще бъде постигнато.
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(Не)обяснимата обич
на една бесарабска българка
Сърцето на
Марианна Чепразова
трепва всеки път,
когато преминава
границата на
прародината си
Приятели и близки я познават
като прекрасна актриса, душевна
поетеса, страхотна учителка, деликатна журналистка, внимателна
брокерка, незаменима майка на Татяна и Оливия, обичана съпруга... От
нея буквално струят добрина, светлина и топлина - към всичко и всички,
защото Марианна Чепразова носи
най-вече човечността в сърцето си.
Както и огромна, необяснима с думи,
обич към България, с която е закърмена, откакто се помни, на почти хиляда километра от прародината си.
Родена е в село Огородное (чието
старо име е Чийший), което се намира в Болградския район на Одеска област. С усмивка си спомня много любопитна случка от детството й, когато се озовават на автогарата в районния център с нейната баба. Тогава за
първи път чува тя да говори на руски
и то - с голям акцент, не можеше да
произнася меко думите с буквата “ь”.
Именно от този момент малката Марианна започва да се замисля и да
осъзнава, че е българка, а не рускиня
или украинка.
Но никога не изпитва каквито и да
било трудности с националната самоидентификация. “Гордея се, че съм от
Чийший, че съм българка. В нашето
село са родени много трудолюбиви,
животолюбиви и талантливи хора”, откровена е Марианна. И до днес тя
продължава да говори на български буквално навсякъде, макар и да признава с лека тъга в очите: “Сложно
е...” Но това не й пречи - по никакъв
начин. Дори преподава езика на прадедите си в Българския културно-просветен център “Аз Буки Веди”. С голямо удоволствие чете стихотворения
на Джани Родари в превод на Валери
Петров. Самата тя е изкушена от поезията, като твори на цели три езика български, руски и украински.
“Вдъхновява ме това, което ме боли,
ако мога така да се изразя. Родината,
паметта, чувствата, майка ми...” - не
крие Мариана. От българските писатели любими са й Елин Пелин, Йордан
Йовков, Димитър Димов, Димитър Талев, а от съвременните - Здравка Евтимова и Георги Господинов. След като
разкрива литературните си предпочитания, Марианна бърза да допълни:
“Обожавам да чета класическа световна литература на български. Обичам
да пея български фолклорни песни,
събирам и народен хумор.” Признава,
че с дъщерите си говори и на български, и на руски. В училището на голямата - Татяна, часовете се водят на
украински. Така че децата й от невръстна възраст се потапят в богата езикова среда и култура.
След като завършва Филологическия факултет на Одеския национален
университет “И.И. Мечников”, работи
във всеукраинския вестник на българ-

ски език “Роден край”. А започва да го
чете още когато е невръстно момиче,
тъй като баща й е абониран за изданието. И тайно мечтае един ден да работи
в редакцията. Помни и чувството, което изпитва, щом получават всеки нов
брой на вестника: “Сякаш бе пресен
въздух - с аромат на нещо родно и незнайно същевременно.” Сега всички
новини Марианна научава благодарение на интернет, но пази изключително
топъл спомен за “Роден край”. Обаче
продължава да мисли, че вестникът
отразява една епоха. Убедена е също,
че изданието заема много важна част
в живота на българите в Бесарабия.
Марианна се изявява и като актриса. А благодарение на поканата на
Пътуващото читалище “Бащино огнище”, преди няколко години и публиката в София получи възможност да гледа превъплъщенията й в спектакъла
“Животът, макар и кратък” на сцената
на театър “Сълза и смях”. Като найлюбимо представление споменава “Автобус” по Станислав Стратиев. Но
бърза да уточни: “Обаче и другите постановки ги обичам. Един актьор може
да преживее хиляди живота, като играе на сцената. Възможността да прочувстваш друг човек, да го оправдаеш
за себе си, да видиш как е - това ме
привлича в тази професия.”
Родолюбката от Чийший споделя,
че не спира да помни за българските
си корени, има и голямо желание да
предаде на бъдещите поколения цялата си любов към хората от бесарабските земи и прародината си.
“Обичам България. Всеки път ми
трепва сърцето, когато преминавам
границата. Не мога там да спя много.
Събуждам се рано, излизам навън и се
разхождам. Сякаш няма да успея да се
надишам”, размишлява Марианна. Според нея хората в страната ни са много
отворени, приятни, интересни и приказливи. “Имам много приятели в
България - в Силистра, Велико Търно-

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

Красотата е не само визия, но и състояние на духа
во, София, Варна, Пловдив, Тополовград, Габрово... Посрещат ме с отворено сърце и пълни маси. Ех...”, реди
броеница от спомени родолюбивата ни
сънародничка от Бесарабия. С години
поддържа връзка с познати българи и

Изповед
Аз съм българка, а значи
гордо по земята крача,
с песен дядова по здрача,
аз вървя и скришом плача.
Баба ме научи рано с песента във утро ранно,
със мотиката през рамо
към полето неорано.
Дядо Ботев си редеше
баба редом все предеше,
нещо шепнеше, ревеше,
рано беше, късно беше...
“Ти си българка да знаеш,
трябва да мълчиш и траеш,
де да биеш, де да галяш,
де и шапката да сваляш!”
Досега си спомням нежно
бабино герданче, прежда,
тя се смее и нарежда,
а косата й белоснежна.
Аз съм българка, а значи
имам във кръвта орачи,
костоправи и борци,
песнопойки и творци!

* * *
Назад, из детските баири,
по кална улица към стар дувар
откъснатото куче от синджиря,
пак се завърна в дома стар.
А портите, съвсем поовехтели,
запяха стара песен на суват.
Стените, цепнати, отдавна
не видели
киреч, мълчаха сякаш от инат.
Семейната икона избеляла,
във ъгъла оставена сама,
от паяжина май се не видяла,
напомняше за стари времена.
Софрата, милата, изтъркана
и стара,
трикрака, боса, суха от покой,
опряна беше, нейде до дувара
и пазеше следи от овча лой.
И кучето, застанало на прага,
с очи, забулени от старост
и мъгла,
погледна към звездите плахо,
излая към небето от тъга.
(Част от стихотворенията
на Марианна Чепразова)

си пишат писма - преди бяха електронни, сега разчитат на социални мрежи,
пращат си и подаръци. Марианна си
спомня всеки един от тях. Но й е много мъчно, че скоро не са се виждали на
живо, а така й се иска да ги прегърне.
Хората от нейното село преди непрекъснато я питат: “Как е в България?” Сега вече почти всичко знаят,
защото често пътуват и има интернет.
А тези, които не са били в страната
ни, продължават да мечтаят някой ден
все пак да видят прародината си.
А и самата Марианна разкрива:
“Честно казано, не че се гордея с
българския си произход, просто обичам своя народ. Всяка нация има с какво да се гордее. Но аз настръхвам от
българските песни, от българската реч,
от въздуха на българските гори, от
гледката на планините. Не мога да го
обясня...”
Може би затова за нея 29 октомври - Денят на бесарабските българи,
е много светъл празник: “Тази дата в
календара показва, че и нас ни има на
вселенската карта. Малка гордост и
голяма памет.” След кратък размисъл
добавя: “Българите, родени в България, важно е да знаят, че съществуваме ние, родените извън страната. Не
сме руснаци, украинци, молдованци
или други - не, ние сме българи, които
през целия си живот мечтаят да видят:
каква е тя - България...”

Материала подготви
Альона НЕЙКОВА
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МИСИЯ:

Спасете храна
Дори една ябълка, която гние на бунището,
може да навреди на природата
Ралица НИКОЛОВА

Познаваме достатъчно природозащитници и мисионери, които спасяват
гори, морета, девствени плажове, непроходими джунгли, изчезващи животни. Но има и друг вид спасители - на
храна. Храна, която отива на боклука,
а може да нахрани милиони хора по
света.
Знаете ли, че годишно по света се
изхвърлят над 1,3 тона храни. Което
пък може да нахрани близо 2 билиона
души. Това е два пъти повече от всички, страдащи от недохраване на планетата.
Интересно е също да се знае, че
храната на боклука може да замърси
въздуха и околната среда, защото при
гниенето й се отделят изключително
вредни вещества. Затова е добре да
компостираме хранителните отпадъци
правилно и на определените места.
Все повече са заведенията, хотелите и хранителни вериги, “спасяващи”
храната, която годна за употреба, но
не е в добър търговски вид.
Преди няколко години Нобеловата
награда за мир отиде при Световната
програма за прехрана на ООН. Чиято
мисия е именно да се бори с глада (от
една страна) и всеобщото разхищение
в богатите държави (от друга).
Изчислено е, че всеки европеец
изхвърля годишно около 173 кг хранителни продукти. Оказва се, че най-голямото разхищение на храна не идва
нито от ресторантите, нито от магазините. Всяко едно домакинство
всъщност разхищава храна и то поради причини, които могат да бъдат
напълно избегнати. Всекидневно
изхвърляните количества храна може
да са нищожни, но годишно и в световен мащаб това се превръща в шокираща цифра.
Много от хората дори не се замислят трябва ли тази храна, която засто-

ява в хладилника, да бъде изхвърлена.
Един от начините е да погледнат етикета за срока на годност. Има разлика
между значението на “Най-добър до...”
и “Годен до...”. Ако е “Годен до...”,
това значи, че не бива след този срок
продуктът да се консумира, но при
“Най-добър до...” в следващите дни
храната не става опасна или негодна.
При ресторантите е различно - те
намират начин да “спасят” неизядената храна и не всичко да отива в контейнера. Има заведения, които разполагат с лични компостери, където остатъците се превръщат в тор за растения. Друга храна пък се дава за животните, включително застояли зеленчуци
и плодове, негодни за хората, могат да
се дарят на приюти за животни и зоологически градини.
Търговските вериги имат няколко
възможности за храните, на които
срокът им изтича. Ако са пакетирани,
като ориз, боб, консерви и макаронени
изделия, те се даряват на социални домове, социални кухни или центрове за
бездомни. От 2012 година у нас съществува Българска хранителна банка. Тя
събира, складира и раздава дарени хранителни продукти с кратък срок на годност. Мрежата е достатъчно голяма, за
да достига храната до хиляди нуждаещи се във всички райони на страната.
Над 100 са ресторантите, търгов-

Тонове храна отиват на боклука всяка година

Кратки факти
9 Храната, която се изхвърля на сметището, гние и отделя
метан, който е 20 пъти по-отровен от газа, изхвърлян от
автомобилите. Метанът е много мощен парников газ, свързан с
изменението на климата. Ако процесите не са следени и контролирани, може да се образуват т.нар. метанови джобове,
представляващи огромни подземни резервоари на газ и податливи на изригвания.
9 53% от разхищението на храна в Европа се пада на домакинствата.
9 Разхищавайки храна, всъщност похабяваме и вода. Освен за
производството на растителни продукти, най-много вода се
използва при месото - над 800 литра вода за няколкостотин
грама пилешко и повече от 3000 литра за същото количество
червено месо.

Българската хранителна банка партнира
с над 100 търговски вериги и компании

Доброволци сортират дарена храна в Денвър

ските вериги и друг вид фирми, които
избират да дарят излишната си храна
на Банката. Годишно това означава
между 270 и 300 тона продукти. Които
пък достигат до над 30 000 нуждаещи
се нашенци.
От 2017 година в българското законодателство се появи изискване на всеки продукт, който ще бъде дарена храна, да има стикер “Не подлежи на продажба”. Това затруднява много от
търговците, защото отнема допълнителен ресурс и време, за да залепят стикерите, преди да дарят продуктите.
Някои от тях просто се отказват.
В същото време наредба забранява на
заведенията за хранене да изхвърлят
храната. Ако не я дарят, трябва да отделят средства за унищожението й по
надлежен ред.

Вече и в България има пекарни и
заведения за бързо хранене, които свалят драстично цените на храните си в
края на работния ден. Така можете да
си напазарувате сготвена на място супа
или пресен хляб на достъпна цена, но
с високо качество. Да си осигурите вечерята и да спасите тези непакетирани
храни от изхвърляне на боклука. Фермерските пазари също организират дарения или продажби на символични
цени на продуктите в края на работния
ден. Ясно е, че след всеки такъв пазар
остават килограми непродадени свежи
плодове и зеленчуци, които няма как да
се съхранят до следващия ден. Затова е
добре да се дарят бързо, защото трайността им е много кратка. Непродадени плодове и зеленчуци даряват и от
големите търговски вериги, които
държат на добрия и свеж външен вид
на стоката.
Има и няколко мобилни приложения,
които показват къде в квартала ви има
продукти с намалена цена в края на деня.
Особено популярно е този вид пазаруване в Италия и във Франция.
В Европа и в САЩ има множество
хипермаркети със специални щандове за
храни с нарушен търговски вид. Те се
продават на по-ниски цени, въпреки че
не качеството, а видът им е различен.
В Дания пък търговските вериги
спряха да правят промоции от типа
“3 на цената на 2”, защото така хората
пазаруват храни, които не им трябват
реално, и голяма част от тях отива на
боклука.
Във Франция, Германия и Чехия има
изключително високи глоби за заведенията и хипермаркетите, които изхвърлят
храна. Задължени са да даряват неупотребените или непродадените продукти.
В Италия пък онези фирми, които раздават непродадената стока, могат да разчитат на данъчни облекчения.
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ИВАН ИВАНОВ е роден през 1975 г. в
Шумен. Има магистратура по история в СУ “Св. Климент Охридски” и
по право във ВТУ “Св. св. Кирил и
Методий”. Завършил е Школата за
политически мениджмънт във Фрайбург, Германия. Бил е главен юрисконсулт на “Билдинг Строй Експрес”
ЕООД. Преди това е ръководил офиса
на “Воинтех” ЕООД в Шумен. Бил е
общински съветник в родния си град в
периода 2007-2013 г. Народен представител от левицата в 42-рото, 43тото, 44-тото, 45-ото и 46-ото НС.
Владее английски, немски и руски език.

 Г-н Иванов, какво ви мотивира
да оглавите листата на “БСП за
България” в Шумен? Какви ще са приоритетите ви в новия парламент?
- За съжаление, поради политическо късогледство и партиен егоизъм на
повечето партии в миналия парламент,

ИВАН ИВАНОВ:

БСП е фактор на стабилност
и разумни решения
Шумен се нуждае от чиста вода на поносима цена и държавни
инвестиции за управлението на отпадъците и околната среда,
категоричен е водачът на листата на „БСП за България” в 30 МИР - Шумен
Интервю на Юлия КУЛИНСКА

страната отново е пред избори, при
това в тежки за всички български граждани времена. В такава ситуация ангажиментите към обществото вземат
връх и както аз, така и всеки член БСП,
е вътрешно мотивиран да инвестира
своята енергия в името на доброто за
българските граждани и бъдещите поколения. Плануваните задачи в програмата на БСП, “Визия за България” и
преките задачи от избирателите са сериозен стимул за довеждане до край на
тяхното реализиране.
Със сигурност трябва да се заемем
с най-неотложното. Притеснени сме,
че няма да има достатъчно време от
старта на новия парламент, за да се
приеме бюджетът за 2022 г. и подчертавам, че в тази ситуация всички партии трябва да се поучат от трудния
опит в 46-ия парламент и да влязат
готови в пленарната зала с конкретни
и работещи решения.
БСП се готви в две насоки - с пакет
от спешни мерки за първите 100 дни
на парламента и на правителството и с
бюджета за следващата година. Бюджетът трябва да е по-социален и да
подпомага и хората, и бизнеса в тази
тежка криза. Акцентът трябва да бъде
върху инфлацията, цените, доходите и
помощта, която държавата може да
окаже на икономиката и на семействата в първите 100 дни. Събраният опит
от други европейски държави доведе
до няколко конкретни мерки - намаляване на ДДС за енергоносителите, намаляване на ДДС на 9% за храните от
малката потребителска кошница. Всичко това трябва да стане факт с найбързи темпове с начало първите дни на
47-ия парламент.
 БСП настоява за съдебна реформа и за промени в системата за
сигурност. Какво е нужно, за да се
реализират те?
- Предлаганите реформи от БСП
отговарят на справедливия протест на
българите срещу политическото влияние върху съдебната система. За реализирането на предложените реформи
ще са необходими прецизни промени,
изменения и допълнения на няколко закона - основно на Закона за съдебната
власт и на Наказателно-процесуалния

кодекс. Тук влизат предложенията за
повишаване на ефективността на прокуратурата чрез ограничаване на
възможностите й за тотален контрол
върху дейността на всички държавни и
стопански субекти и максимално съсредоточаване на усилията й върху наказателното преследване и действията по
отмяна на незаконосъобразни актове каквато е и същността на нейните конституционни задачи.
За промяна на отношението на
гражданите към съдебната система и
довеждането й до максимална ефективност е необходимо да се разчертае нова съдебна карта, гарантираща достъпа
до правосъдие, бърз и справедлив процес, уравновесено натоварване на
съдилищата и работещите в тях магистрати. Пресичане на противоконституционния стремеж за утвърждаване
на извънреден съд и гарантиране на
еднаквост в процедурите и предвидимост в резултатите на всеки процес, а
именно - закриване на специализираните съдилища и прехвърлянето на техните функции и състав към общите
съдилища, като се дадат гаранции за
непрекъсване на вече започналите дела.
За съжаление, през последните 12
години МВР стана обект на множество брутални опити от страна на ГЕРБ
за “реформи”, които се отразиха негативно както на служителите, така и на
гражданите. От една страна, МВР стана обект на политическо инженерство,
което доведе в определени моменти до
отлив на униформени и демотивация
при тези, които останаха да носят
службата. Гражданите станаха жертви
на множество посегателства върху основни техни права - правото на собственост, здраве и, за съжаление, правото на живот. Както сме заявили в нашата програма, основна цел е да спре натискът на битовата престъпност върху
цели райони и населени места в страната, като ще създадем условия за адекватна и ефективна реакция от страна
на властите на всички престъпления, за
преодоляване на чувството за безизходица и незащитеност у гражданите и
недопускане на безнаказаност за
престъпниците. Спешно трябва да се
изготви нова “полицейска карта”, при
която в районите на селата се създават
нови участъци (постове) с постоянен
жандармерийски състав и транспортна техника. Постоянният пост отговаря за няколко (не повече от три) села,

като осигурява патрулна дейност и незабавна реакция при кражби и всички
други престъпни посегателства.
Най-необходимо за служителите в
министерството, най-вече за тези, които носят службата на терен - разследващи, изпълняващи патрулно-постова
дейност и охрана на обществения ред,
е да има сигурност, предвидимост и
гаранции за кариерно израстване. Това
може да се случи след сериозен диалог
с техни представители и изработване
на изцяло нов Закон за МВР, който
отговаря на съвременните условия за
борба с престъпността и осигурява
нормални условия на труд и регламентирано заплащане на този труд във
всичките му аспекти - редовна смяна,
извънреден и нощен труд.
 Какви са основните предложения на левицата за борба с корупцията?
- Липсата на ефективна борба с
корупцията е основната причина за
недоверието на българските граждани
към дейността на компетентните за това
институции, както и за критиките на
нашите партньори от ЕС. Анализът на
дейността на КПКОНПИ, извършен от
експертите на БСП, ясно показва, че тази комисия е силна в репресията - под
формата на запори, възбрани, продължителни дела, и неефикасна в крайните
резултати, които се преследват от закона - реално отнето в полза на държавата
имущество, потвърдени от съда решения за установен конфликт на интереси,
засечени несъответствия между реалното и декларираното благосъстояние на
властимащите и предприемане на съответните мерки. Ето защо е необходим
нов закон за противодействие на корупцията, какъвто бяхме изработили в 44тото НС, който да гарантира ефективна
и съответстваща на правната и житейска логика за конфискация на необяснимото богатство в съответствие със стратегиите на Европейския съюз, че престъпността “не си струва”, и Директива
2014/42/ЕС на Европейския парламент

и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и
облаги от престъпна дейност в ЕС.
 Кои са основните проблеми пред
Шуменска област? Какви са вашите
послания към съгражданите ви?
- Проблемите на областта са отдавна и нехайството на доскоро управляващите от ГЕРБ създаде предпоставки
за кризи от всякакъв характер, като
най-отчетливи са лошото качество и
цената на питейната вода и високото
ниво на екологични рискове. В тази
връзка ангажиментите за Шумен и
областта са в ускорени темпове да се
осигури чиста вода на намалена цена и
осигуряване на държавни инвестиции
в сферата на управлението на отпадъците и околната среда. Продиктувано
от ситуацията с КОВИД-19, е абсолютно наложително възстановяването
на белодробната болница. Не на последно място е нуждата от подобряване на инфраструктурата и държавна
подкрепа за масовия спорт.
 БСП показа, че е незаобиколим
фактор за съставяне на правителство. Защо е важно да има повече
народни представители от левицата в 47-ото НС?
- Едно трябва да е ясно - в 47-ия
парламент БСП отново ще бъде фактор на стабилност и разумни решения
за хората. Задължително трябва в следващия парламент да се опитаме да постигнем съгласие за редовен кабинет,
за да не оставяме страната през зимата
в тези кризи без мнозинство и правителство. Високият брой народни представители означава повече гаранции за
постигане на тази цел. БСП показа, че
не участва в договорки за разпределяне на държавния ресурс, напротив - и
в предния парламент подкрепяхме всякакви варианти за правителство. Такова ще бъде поведението ни и в следващия парламент. И силно се надявам, че
този път партиите ще проявят достатъчно воля и разум, за да не оставят
държавата без правителство.

“
Íóæåí å èçöÿëî íîâ Çàêîí çà ÌÂÐ,
êîéòî îòãîâàðÿ íà ñúâðåìåííèòå
óñëîâèÿ çà áîðáà ñ ïðåñòúïíîñòòà
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1.
Зеленият сертификат връхлетя кръчмето “Българан” като
едно цунами. Настана смут,
възмут, потрес и писък:
- Много късно! Много рано!
Що сега?! Що така?! Не така!
Как така?!...
- Долу ваксините! Долу маските! Долу зеления сертификат! Долу зеления чорап! Долу
служебното правителство!...
- Всички на протест! Не щем
да ни чипират! Не щем да ни
сменят генома! Искаме си
кръчмите! Искаме си МОЛ-а!
Искам на дискотекаааа!...
- Така е, като ни пръскат с
тия самолети! При нас пръскаха за хлебарки! Ми нали Радев
е летец! Що не ги спре! Ми не
ще да ги спре! К’во като е летец! Той на военна мисия ходил ли е? Взел награда от едно
авиошоу! Предател! Продажник! Американско копеле! Не
бе, путинист е той гаден! Триморец скапан! Той що не се ваксинира? Бил се бил ваксинирал!
Ама кой видя?!...
- Една жена каза, че на шурея му светела ваксинираната
ръка, пък другата, неваксинираната, не светела! Тц, тц, тц!
На един ваксан му капнали
ушите, докато си бил под душа!
Тц, тц, тц! Пък на кака Мара й
пораснаха циците от ваксината! Ехааа! Ще се ваксинирам,
като ми изтекат антителата!
По-добре да умра от КОВИД,
отколкото да се ваксинирам!
Няма пък! По-добре да дам 500
кинта за фалшив сертификат,
отколкото да ме тровят безплатно!...
- Няма КОВИД! Има световна конспирация! Заговор!
Ваксините са оръжие срещу човечество! Във ваксините слагат
микроорганизми от извънземни!...
- Да ми падне оня мишок,
министърчето, ша му откина
главичката! Тъй, тъй! Убий го!
Убий го!
- Само рептилите се ваксинират, щот не са хора! Радев е
рептил! Радев, скъпо ще платиш!...
- Няма да им гласувам! Фашизъм! Концлагер! Апартейд!
Сегрегация! Дискриминация!
Геноцид! Бойкот! Смърт на фашизма, свобода на народа!...
- Оставка! Оставка! Свобода или смърт! Предатели! Изменници! Измамници! Мошеници! Лъжци! Сатани! Убийци!
Съд! Затвор! Разстрел!...
Предводители на обществената съвест и кандидати за к’во
да е веят партийни знамена,
пръскат слюнки и прокламации, словоблудят от сутрин до
вечер, патриотични отряди превземат МОЛ след МОЛ, дискотека след дискотека, шкембеджийница след шкембеджийница... И нито една библиотека...
Над кръчмата “Българан”
прелитат самолети и ръсят отрови...
Зловещи рептили се кикондрят ехидно и къркат абсент...
Земята е плоска, та вдлъбната, и Слънцето обикаля около
нея...
Тъй стоят нещата в кръчмата “Българан”... Щото, казаха
по телевизора, модерно е да си
прост. За сведение: всички “бисери”, които прочетохте, са автентични!

Сертификат
Денят, в който Земята стана плоска.
Приписки от кръчмето „Българан”
Велислава ДЪРЕВА

2.
Невежеството е норма, стена, знаме и политика. Инструмент на политиката. Средство
за управление. Който управлява, направлява, насърчава, възнаграждава, произвежда, възпроизвежда, отглежда и култивира невежество, той е властелинът на
тълпите. Знанието е престъпление, невежеството е сила!
Звучи обидно за самомнителния български гений, но е факт.
Инак тоз гений предели не знай.
Дава 500 лева за фалшив сертификат (по неофициални данни
фалшификатите са вече 10%!),
щото “не ща да мра безплатно”.
Фалшивият сертификат е коктейл от престъпления по НК:
изработване на неистински документ, присвояване на чужда
самоличност, корупция, застрашаване живота и здравето на
други хора по време на смъртоносна пандемия. На кого му
пука! Важното е да не ти свети
ваксинираната ръка и да не ти
капнат ушите, докато си под
душа!
Населението не вярвало в
нищо, щото много било лъгано,
казват. Така е. Въпросът е - в
какво вярват разбунените
тълпи? В какво вярва невежеството? В какво вярва незнанието? В измишльотини вярва! В
онази мила, удобна, приятна,
приспивна лъжа, която му шепне в ушите (преди да са капнали!), че КОВИД няма, има грипче, чайче и аспиринче, има “сухи
съчки”, дето и без туй ще изгорят, другото е конспирация!
Това е то, “информираното”
решение, изградено от нашест-

вието на лъжепророци, които
вместо маски си тургаха на лицето дамски бикини и които
ръсят потресни небивалици година и половина! Какъв институционализиран разгул на невежеството! Какво пренебрежение и присмех към знаещите!
Какво подгавряне с гласа на
разума!
Освен това населението е
винаги изненадано. “Ма к’ъв е
тоя зелен сертификат?! Що така
внезапно?!”. Внезапно? Тъй ли?
Заповедта на МЗ е от 2 септември 2021 г., влезе в сила на
7 септември и там пише изрично, че не се налагат ограничения при “лица, които са ваксинирани, или преболедували
COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация
или преболедуване”, а също и
при отрицателен PCR (до 72
часа) или бърз антигенен тест
(до 48 часа).
Имаше ли протести със зурни и тъпани пред Парламента
на 8 септември? Имаше. Протестиращите алибеговци изгониха ли неколцина прилепчиви
депутати? Изгониха ги. Колко
са дните от 7 септември до 19
октомври, когато зеленият сертификат “тресна внезапно”? 43
дни. Точно. Много “внезапно”,
наистина...

3.
Разбунените тълпи не щат
маски, ваксини и сертификати.
Като е така, следва локдаун.
Къса е тълповидната памет.
Всичко е забравено - затворена
държава, КПП-та, заключени
паркове, планини и плажове,
демонтирани пейки, празни
маси, празни театри, празни
киносалони, празни концертни
зали, празни библиотеки... И
старците, онези “сухи съчки”,
виснали по график, дисциплинирано пред магазините в ранни зори, в студа, че да се изпоразболеят по-бързичко...
Протест? Брожение? Ропот? Не. Глухо мълчание, нарушавано от неистов вой срещу Църквата: “Не ходете на
църква! Затворете църквите! Не
контактувайте с хора, които

ходят на църква! Забранете на
вярващите достъп до аптеки,
болници, автомобили, влакове!
Съд и затвор за всеки, който е
бил на църква! Снимайте и докладвайте на властите!”... Вчерашните храмоборци днес са
първи “антифашисти” и активни борци срещу “медицинския
фашизъм”...
Имаше и симпатични истории. В парка можеше да припариш, ако имаш куче. Пък аз нямам куче. И взех назаем. Не
куче. Каишка. И разхождам тая
каишка, и един полицай а-ха да
ме глоби, обаче аз му казвам
тревожно: “Господин полицай,
да сте виждали моя голдън ретрийвър, моя Реджиналд? Реджи! Реджи! Къде отиде това
куче?”... Дали ми повярва? Абе,
къде отиде това куче?...
Спомням си с умиление гжа Хризантема, импозантна
като галеон, с розови чорапи,
раздърпана зелена пола и домашни пантофи. Нямаше кьорава маска по аптеките и г-жа
Хризантема пожертва всичките си французки сутиени, от
всеки измайстори по две маски
и кварталните философи дефилираха гордо с половин сутиен
на носа... Така г-жа Хризантема спаси много животи, както е
модерно да се казва. Няма животи, мили мои! Животът винаги е в единствено число!
После... Дойде ноември, хората умираха по стълбите,
щото Боковирусът успешно
управляваше кризата, и докато
я управляваше все така успешно, хората мряха като мухи по
стълбите, а Боковирусът пърпореше с джипа от багер на багер
и от булдозер на булдозер, и
лангъркаше лакърдии и простотии всякакви, и возеше на задната седалка по някое министърче, ей тъй, за разкош...
Протест? Брожение? Ропот? Не. Ни-що! Ни звук!
Така се управлява и направлява невежеството!

4.
КОВИД превзе предизборната кампания. Истерията изригна като Везувий. Партиите

се боричкат за гласовете на
80% от обитателите на “Българан”. С грижа за хората, очевидно. Не знам за кои точно
80% е боричкането - за “тези”,
дето “не ща да мра безплатно”,
или за “онези”, диагностицирани преди време. Все едно.
После и “тези”, и “онези” гледат мрачно и питат страховито: “Абе, кой ги вкара тия дебили във властта?!”.
Всичко е за няколко процента повече...
По света най-върлите врази на зеления сертификат и на
анти-КОВИД мерките са
крайнодесните, националистите и неофашистите. Наскоро в Италия 10 хиляди неофашистите от “Нова сила” щурмуваха правителствения дворец и централа на Общоиталианската конфедерация на
труда (CGIL). Що? Щото синдикатът подкрепи зеления сертификат. Италианската левица, италианските антифашисти им отговориха с 200-хиляден митинг под лозунга “Никога повече фашизъм!”...
А у нас? Неофашистите
врещят “Смърт на фашизма,
свобода на народа!”, кръчмарските патриотари - “Свобода
или смърт!”, а левите... Амиии... едни юнаци и юнакини,
площадни оратори и корифеи
на интригата чакат да им изтекат антителата, припяват на
неофашистите и на патриотарите, и се влачат подир Копейкин... Барем Рубльов да беше,
вика един приятел. ОК! Като
ще е Рубльов, Андрей да е!
Всичко е за няколко процента повече...
И няма никакво значение,
че държавата, нацията, народът - всички ние сме в долината на смъртната сянка!

5.
И над цялата тая дирижирана невежествена вакханалия, ехти: “Радев, скъпо ще
платиш!”.
Радев е врагът! Радев е
“диктатор, национален предател, изменник, продажник, разединител, рушител на Конституцията”...
ГЕРБ и ДПС неспирно произвеждат чутовни манипулации и публични доноси, преповтаряни с всеотдайна агресия и мръснишка сласт от техните медийни и политически
преторианци, корнелианци,
мутреси, метреси, вождеси,
крупиета, брокери, куртизанки, държанки, мажоретки, салфетки, флигорни, мракобеси и
прочее сутеньори на клеветата, към които - за срам и позор! - се примаза и “Аристотел”, да не остане по-надире...
Тези персонажи никога
няма да разберат, не могат да
разберат какво им каза Президентът Радев:
“За мен приоритет са хората, а не рейтингът. Партиите броят проценти, лекарите
броят починалите. Готов съм
да платя цената на всички
битки, които трябва да водим,
за да защитим живота и здравето на българите. Животът
на нашите съотечественици е
по-важен от изборния резултат, който ще приема със смирение”.
Аз нямам какво да добавя.
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„Омразна любов”
събира Асен Блатечки
и Койна Русева
Сценичната двойка
празнува своите
юбилеи на патерица
с Шекспир, Пушкин
и Чехов в една вечер
Любимците на българската публика Койна Русева и Асен Блатечки отбелязват заедно своите 50-годишни
юбилеи с премиерен спектакъл по текстове на Шекспир, Пушкин, Чехов и
Жозиан Баласко, научи ДУМА от Таня
Иванова. “Омразна любов” на Театрална къща “Вива Арте” представя
многообразния талант на звездните
сценични партньори с няколко от найизвестните сцени от световната класическа драматургия, в които двамата
почти мигновено преминават от състояние на омраза към върховна любов Лейди Ана и Ричард от “Ричард III” на
Шекспир, Дон Жуан и Дона Ана от
“Дон Жуан” на Пушкин, Катерина и
Петручио от “Укротяване на опърни-

чавата” на Шекспир, Смирнов и Попова от “Мечка” на Чехов.
Предизвикателствата, които режисьорът Борислав Чакринов поставя
пред Койна Русева и Асен Блатечки,
изискват изключително майсторство и
създават условия за висш актьорски
пилотаж. На сцената им партнират
Стефан Иванов и Асен Лозанов, а
уникалната трансформация от образ в
образ е възможна благодарение на
специалния грим на София Ракова от
FX Studio Bulgariа. Красивите класически костюми са дело на талантливата костюмографка Мартина Варийска.
Отложен с година поради пандемията, юбилейният спектакъл “Омразна
любов” разказва за това странно чувство любовта, което ни връхлита неочаквано, нарушава покоя ни, прави ни
луди... и смешни. Понякога не искаме
тази любов, мимолетна и вечна, но без
нея не можем.
Спектакълът “Омразна любов” е реализиран със съдействието на НФ “Култура”. Премиерaта е на 31 октомври в
София, на открита сцена “Сълза и смях”.

СНИМКA © ALEXANDER БОГДАН THOMPSON

Предстои гостуване на постановката в Пловдив - на 1 ноември от 19 ч.
в Дома на културата.

НАКРАТКО

Томас Хемпсън се завръща
в зала „България”
Томас Хемпсън - звезда на Метрополитън опера и най-популярният баритон на САЩ, се завръща
в София след изключително успешния си концерт през май 2018 г. На
31 октомври със Софийската
филхармония и под диригентството на маестро Найден Тодоров
той ще представи нова програма
с любими арии и дуети от популярни опери. Младата оперна надежда Александрина Михайлова от
Школата на Райна Кабаиванска
ще партнира на Томас Хемпсън.
23-годишната певица е избрана от
световноизвестния баритон след
личните препоръки на маестро
Найден Тодоров и с одобрението
на директора на Студио “Ла Скала”, който вече има отлични впечатления от нея. През юли тази
година Александрина се пребори с
430 кандидати за място в академията на най-престижния оперен
театър в света. На сцената на
зала “България” Александрина ще
представи две арии и няколко дуета със звездния си партньор.
Диригент на концерта ще е маестро Найден Тодоров, с когото тя
е работила в майсторските класове на своя ментор и идол Райна
Кабаиванска. Програмата на вечерта включва арии и дуети от
Верди, Пучини, Доницети, Лехар,
Бърнстейн и др.

Бойко Ламбовски получи наградата „Валери Петров”
Боян БОЙЧЕВ

Поетът Бойко Ламбовски е новият носител на
националната литературна
награда “Валери Петров”.
Престижното отличие бе
присъдено на лауреата на
тържествена церемония в
галерия-книжарница “София прес” на 28 октомври, в
навечерието на Деня на народните будители. Събитието се проведе в тесен кръг
при строго спазване на противоепидемичните мерки.
Председателят на Съюза на българските писатели

СНИМКА АРХИВ ДУМА

Бойко Ламбовски

Боян Ангелов подчерта, че
наградата се връчва за втори път, като идеята е това
да се превърне в ежегодна
традиция. Инициативата е
на СБП и близките на Валери Петров, а живеещият
в Бразилия писател и меценат Илко Минев поема финансовата част.
Миналата година с престижния приз бе удостоен
поетът Петър Анастасов.
Тазгодишният носител
Бойко Ламбовски е роден на
13 март 1960 г. Завършил е
Френската гимназия в София
и Литературния институт
“М. Горки” в Москва. Рабо-

тил е в Съюза на българските писатели и в Централния
студентски дом на културата, бил е директор на Центъра за книгата към Министерството на културата и завеждащ отдел “Култура” във
в. “Сега”. Поет, публицист.
Автор е на стихосбирки, на
книги с есета и проза. Негови стихове са превеждани на
сръбски, немски, английски,
руски, чешки, полски, италиански и др. езици. Носител е
на престижни национални
литературни награди, сред
които “Владимир Башев”,
“Гео Милев” и др., а сега и
на “Валери Петров”.

Нов симфоничен оркестър изнася първия
си концерт през октомври преди 30 години
Поредният концерт, с който Нoв
симфоничен оркестър отбелязва своята 30-годишнина, ще се състои на

СНИМКA НОВ СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР

Борислав Йоцов

30 октомври в зала “България”. Първият концерт на оркестъра е бил на
13 октомври 1991 г. със солисти Кремена Ачева (флейта), Борислав Йоцов
(кларинет) и пианиста Димо Димов.
След проведено допитване до членовете на Годишния фонд на оркестъра, е била селектирана следната програма за концерта в събота с диригент
Борислав Йоцов: Увертюра “Сватбата
на Фигаро” К. 492 от Моцарт, Фантазия “Greensleeves” от Ралф Воън Уилямс със солисти Кремена Ачева (флейта) и Ваклина Райчева (арфа), и Симфония 9 (“Из Новия свят”) от Дворжак.
Нов симфоничен оркестър е създаден през 1991 г. по инициатива на
музикалната критичка Юлия Христова.
Уникална е артистичната история на
оркестъра. Той обучи стотици млади

изпълнители. Административният и
артистичният мениджмънт на оркестъра успя да съчетае риска от привличането на съвсем неопитните млади музиканти, солисти и диригенти с опита
на майсторите в оркестровия и солистичния жанр. От тази амалгама произтекоха събития и творчески съдби, немислими без съществуването на Нов
симфоничен оркестър.
Създаден в последното десетилетие на XX век и утвърден в XXI век,
оркестърът сякаш пренесе във времето най-стойностното от богатото наследство в класическата музика. Така
Нов симфоничен оркестър изпълни
своята мисия, но и отвори широко
вратите към следващи предизвикателства и нови духовни пространствa,
посочват от екипа.

СНИМКИ СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ

Томас
Хемпсън

Александрина
Михайлова

Камелия Кадер и Юрий
Илинов свирят в музея
„Земята и хората”
Арт център “Кърнолски” представя на 31 октомври от 18.30 ч. в
Националния музей “Земята и хората” концерт
на Камелия
Кадер - мецосопран,
и
Юрий Илинов
- пиано. В програмата:
Чайковски Плетньов,
Камелия Кадер
Шуберт
Лист песни,
Рахманинов Полишинел,
арии от Верди, Сен-Санс,
Понкиели, Мусоргски, Чилеа.
Концертът
е
блаСНИМКИ АРТ ЦЕНТЪР
“КЪРНОЛСКИ”
готворителен, с цел наЮрий Илинов
биране
на
средства за стипендии за най-добрите участници в Националния конкрус
“Път към славата 2022” - категория
“Класически вокал”.
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Слънчево време ще се задържи почти над цялата страна. Преди
обяд на места ще има мъгла или ниска облачност, които в източните райони ще останат и в следобедните часове. Ще духа слаб
до умерен изток-североизточен вятър. По северното Черноморие
облачността временно ще намалява до предимно слънчево. По
южното крайбрежие ще се задържи облачно, на отделни места
ще преръмява. Над планините ще бъде слънчево. Атмосферното
налягане ще се задържи без съществена промяна, малко по-високо
от средното за месеца.
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-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
14.30 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÒÚÓ‚ÂÚÂ
14.45 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 œÂÁË‰ÂÌÚÒÍË ËÁ·ÓË
2021: ƒËÒÔÛÚË
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË
Ò Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË
Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.25 √Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
20.35 œÂÁË‰ÂÌÚÒÍË ËÁ·ÓË
2021: ‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ
20.55 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œ‡ÌÓ‡Ï‡ Ò ¡ÓÈÍÓ ¬‡ÒËÎÂ‚
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /7
ÒÂÁÓÌ, 2 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÒÂÁÓÌ, 2 ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.15 —‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÊÂÒÚÓ‚ÂÚÂ /
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 œ˙ÚÂÍË /Ô/

00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.30 ì◊Â‚ÂÌ Í‡ÚÓÌî (Ô)
02.25 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
03.20 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
04.15 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.15 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 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡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 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
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 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË (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.18
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.38
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.30
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.74
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.30
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.9 ÂÔ.7
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.3 ÂÔ.9
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◊Ó‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌî - ÒÓˆË‡ÎÌÓ-Ô‡‚ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.45 ìœÓÎÂ Ì‡ ˜Û‰ÂÒ‡Ú‡î Á‡·‡‚ÌÓ ¯ÓÛ Á‡ ÁÌ‡ÌËˇ
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì“Ë ‡ÍÓ‰‡î - ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
23.05 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ-ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ ÚÓÍ-¯ÓÛ
00.00 ì ÛıÌˇ. œÓÒÎÂ‰Ì‡Ú‡
·ËÚÍ‡î - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
02.00 ìƒÂÌˇÚ ÔÂ‰Ëî - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
03.30 ì ‡Ô‡Ì Á‡ Ò‡ÏÓÚÌËˇ
Ï˙Êî - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
05.00 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ

ОВЕН

ВЕЗНИ

Наред с изискванията
към вас, ще заявите и
вие своите. Денят ще е
по-спокоен от обичайното.

В интерес на големите
цели, които сте си поставили, е важно да
сте психически устойчиви.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Добрата организация
ще ви позволи да се
справите с работата.
Имате опит с натовареност.

Чужди ангажименти
могат да ви попречат
да се съсредоточите
върху приоритетите си.
Мислете.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Навременните ви решения и действия ще ускорят делата ви. Издръжливи сте на натоварвания.

Срещате разбиране и
без затруднения ще
приключите задачите
си. Важен проект ви
очаква.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Предпочитани от вас
занимания ще ви направят трудно достъпни.
Не прекъсвайте стари
връзки.

Все по-високите изисквания ще ускорят развитието ви в професионален и личен план.
Бъдете внимателни.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

С поведението, мислите и действията си ще
провокирате интереса
на всички, с които общувате.

Сближаване с партньора и новости от битов,
професионален и личен
характер ще осмислят
деня.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Можете да си спестите ненужни вълнения,
ако ясно изразявате
намеренията си. Не се
отчайвайте.

Свързването ви с подходящите хора ще направи възможна побърза реализация на
идея или проект.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Фъстъците не са ядки, а са от семейството на бобовите растения.
Средно 500 охлюва биват изяждани за година от един французин.

—ÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÓÚË‚‡ Ì‡ ıÓÚÂÎ:
- —Ú‡ˇ Á‡ Â‰Ì‡ ‚Â˜Â. - ËÒÍ‡ Ï˙Ê˙Ú.
- ˙ÒÏÂÚÎËÈÍ‡ ÒÚÂ! - Í‡Á‚‡ ÂˆÂÔˆËÓÌËÒÚÍ‡Ú‡ Í˙Ï ÊÂÌ‡Ú‡. - Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ì‡ÂÏ‡ ÒÚ‡ˇ Á‡ ˜‡Ò.

Ягодата е единственият плод, който има семки от външната страна.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Звезди сбъдват мечти
в Драгоман и Първомай
Сърцати българи от различни социални групи
участваха в редица благотворителни инициативи
Националната кампания “Заедно сбъдваме
мечти” започна в Балчик
през август, гостува през
септември в град Левски,
а последното събитие ще
се състои в края на октомври в Драгоман. Финалът на инициативата
“Старт на лъвските мечти” ще е в Първомай на
22 декември. Специално
участие в тържествения
ден ще има Симфоничният оркестър на Пазарджик под диригентството на най-младия български диригент - Димитър
Косев, както и рок група
“Кикимора”.
Кампанията, която
провокира всички малки,
големи, можещи и искащи мечтатели да сбъдват

намисленото, цели да
подкрепи активното социално включване, максималното развитие на потенциала на всяко дете и
семейство, както и възможност за създаване на
позитивно взаимодействие и общуване.
Инициативите, в които всеки гражданин имаше възможност да се
включи в рамките на “Заедно сбъдваме мечти”,
бяха основно спортни футбол, баскетбол на колички, фехтовка, карате,
спортна гимнастика, лека
атлетика, състезания с колички с дистанционно управление, както и водни
спортове (където позволяват условията) - каяк, гребане, сърф и плуване.

Във всички събития
взеха участие и спортистите от баскетболния
клуб за хора с увреждания “БКХУ Левски”, които набираха средства за
сбъдването на тяхна
съкровена мечта - закупуването на специализиран
бус, с който да могат да
се включват във всички
състезания в България и
чужбина и отново с гордост да покоряват международната спортна сцена.
Кампанията бе подкрепена и от “Отбор на сърцето” - DJ Дончо, Боби Ваклинов, Играта, Лео, Монти, Петя Алекса, Моисей,
Спенс, Ицака и др.
“Спортът е призвание, себеусещане, стремеж. Той е тласък и при-

Кампанията цели да подкрепи активното
социално включване и максималното развитие
на потенциала на всяко дете и семейство
тегателна сила към желанието да се изправяш
пред предизвикателствата
и същевременно с това
сам да предизвикваш.
Дава крачка напред към
големите мечти и запалва
онази малка искра в нас,
която изпепелява всеки
страх и срам, всяко падение. Онази искра, която

запалва вълнението, куража и устрема към най-високите висини. Не е нужно да притежаваш олимпийски дух, а духа на приятелството, на солидарността и честната игра, за
да станеш част от кампанията”, коментира управителят на “Соник старт”
Иван Иванов.

√≈Œ–√» √‹ŒÀ— »,
Ì‡Ó‰ÂÌ ÔÂ‚Âˆ
ƒ»Ã»“⁄– “ŒÃŒ¬, ÔËÒ‡ÚÂÎ
¿—»≈À ÕŒ¿ ¿ÿ≈–
(ƒ≈—¿ –¿—Œ¬¿), ‡ÍÚËÒ‡
œ≈“⁄– ƒ”À≈¬,
ÔÓÎËÚËÍ, ËÍÓÌÓÏËÒÚ

Мъж продаде
жена си и купи
смартфон
Полицейски екип в Индия
реагира на сигнал от жена, която казала, че е продадена от
17-годишния си мъж. Тийнейджърът похарчил парите за
обилен обяд и нов смартфон.
А после казал на родителите на
съпругата си, че тя го е напуснала. Двойката сключила брак
през юли, отбелязват информационните агенции. Купувачът
бил 55-годишен мъж. Той сподели пред органите на реда, че е
платил 2400 долара за жената.
В крайна сметка полицаите
успели да върнат момичето в
семейството, но се наложило да
използват сила срещу купувача
и неговите близки, които не
искали да пуснат жената.

Зейнеб Маджурова става част Подготвят парти маратон за Хелоуин
Парти маратон подготвят в столичен клуб за хипнотичната музика на Guy J и Liubo Ursiny.
от екипа на „Тази сутрин”
Хелоуин. С музика от световни артисти и неповто- В неделя (31 октомври) събитието започва в 19 ч.,

Чаровната
водеща
ще прави
ексклузивни
интервюта

Зейнеб Маджурова се присъединява към екипа на “Тази сутрин” като лице на новия развлекателен сегмент на предаването, който ще се
излъчва всеки петък, след 9 ч., по bTV. Във финалните 30 минути чаровницата ще представя на
зрителите актуални новини, свързани със светския живот по света и в България, както и теми,
които най-силно са развълнували социалните
мрежи. Ексклузивни интервюта с наши и чуждестранни звезди и популярни личности от сферите на културата, изкуството и спорта също ще
бъдат акцент на седмичната лайфстайл рубрика.
Първият гост на Зейнеб днес, 29 октомври, е
известната ни певица Йорданка Христова.

рим хорър декор, зад който стоят много старание
и вдъхновение, ще бъдат посрещнати феновете на
30 и 31 октомври в столичния
Yalta club. Костюмите са силно препоръчителни, уточняват домакините на проявата.
В двете зали на клуба
присъстващите ще чуят редица артисти и в двата дни.
В събота (30 октомври) от
22,30 ч. в Room 1 ще бъдат
Gaiser, Juan Alvarez и
Stephan Popov, докато в
тъмната Room 2 ще звучи

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

когато феновете ще посрещнат една от основните
фигури в историята на Yalta club - Sandy Rivera,
който ще пуска в Room 1
заедно с Michael Veili.
Запазена марка е и моментът на изненадата, която
се смята за изключително
важна част от празника. Каква точно е концепцията за
партито Immortal Chaos - ще
стане ясно съвсем скоро.
Посетителите ще бъдат
допускани само при представяне на “зелен сертификат”.

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

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

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

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

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

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

Известни българи
ще четат на живо
страшни приказки
Известни българи се включват в
събитието “Страшни приказки” на
31 октомври, от 20 ч., в Sofia Live
Club или онлайн на Streamer.bg. Хорър
истории на живо ще четат артистите
Иван Панайотов, Ники Станоев, Иван
Лечев, Мартина Апостолова, Петьо
Петков-Шайбата, Яна Огнянова, Георги Блажев, Димитър Калбуров и Цветелина Цветкова.
Пригответе костюмите, заредете се
с добро настроение и елате. Дори и
хората със “слаби” сърца, са добре
дошли - просто ще е нужно едно голямо за отскок. Ще бъде страшно, уточняват идеолозите на проявата.
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Голям успех
за грациите
СНИМКА БФХГ

Калейн и Воложанина са финалистки в многобоя на Световното
Голям успех записаха гимнастичките ни на Световното първенство в Китакюшу, Япония. И двете ни представителки в индивидуалната надпревара
се класираха за финала в многобоя. Лидерката ни Боряна Калейн се нареди
четвърта в квалификациите с общ сбор
от 78,900 т., след като получи 27,150
на бухалки и 23,100 на лента. В първия
ден на квалификациите петата от Олимпиадата в Токио бе оценена с 25,200 на
обръч и 26,550 на топка.
Впечатляващо е и представянето на
Татяна Воложанина. Абсолютната ни дебютантка влезе във финала с девети резултат. 18-годишната българка получи
21,650 т. на лента и 23,700 т. на бухалки. Тя събра 72,700 т., след като в първия
ден получи 23,550 т. на обръч и 25,450
т. на топка. За родената в Русия Воложанина това е повече от отличен дебют.
Лидерка в квалификацията за многобоя е Дина Аверина (Рус) с 85,175 т.,
пред Арина Аверина (Рус) - 83,650 т.,

и Алина Харнаско (Блрс) - 81,675 т.
Финалът в индивидуалния многобой е
утре, а 18-те гимнастички са разделени
в два потока, като резултатите досега
не се зачитат. Калейн и Воложанина са
сред първите девет в по-силния поток.
Във финала на бухалки вчера Калейн завърши 4-та, след като допусна
грешка при изпълнението си и получи
26,200 т. Това остана най-предното
българско класиране досега на първенството, след като тя зае четвърти места
още на топка и на обръч. Златото на
бухалки взе Дина Аверина с 27,100 т.
Във финала на лента Боряна изпусна
уреда и остана на последното осмо място с 21,000 т. Тук Воложанина се нареди пета с 21,900 т., а първа бе Харнаско с 23,950.
Българският ансамбъл вече се
завърна в София. Олимпийските шампионки Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Лаура Траатс и Ерика Зафирова не успяха да

участват в Китакюшу заради обострената дискова херния на Траатс.
“От гледна точка на настроението в
отбора вече сме по-добре, не сме увесили нос. Все пак завършихме кариерата си с олимпийско злато, така че не
бих казала, че това е по някакъв начин
лош край. Относно травмата - сега се
прибирам и ще започнем да я лекуваме”, заяви през сълзи Лаура.
“Предстои ни бенефис на 16 декември, дано всичко да е наред. Абсолютно няма място за отчайване. Не ни се
беше случвало да прекратим състезание за тези 5 години. Един спортист
може да си тръгне от спорта, когато е
получил или любовта на хората, или е
вдъхновявал много хора, разплаквал и
карал да се гордеят. Ние това го направихме, а освен това спечелихме и найголемия златен медал в историята на
българската художествена гимнастика,
така че сме щастливи”, заяви капитанката Симона Дянкова.

Татяна Воложанина
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
19.00 Монтана - Марек
УТРЕ
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
14.15 Славия - Ботев Вр
16.45 Локо Сф - Ботев Пд
19.00 Черно море - Левски
В НЕДЕЛЯ
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
14.15 Пирин - Царско село
16.30 ЦСКА - Локо Пд
19.00 Лудогорец - Берое

—≈√¿ œŒ¬≈◊≈ Œ“ ¬—ﬂ Œ√¿ »Ã”ÕÕ¿“¿ —»—“≈Ã¿
»Ã¿ Õ”Δƒ¿ Œ“ ¬¿ÿ¿“¿ Œ“√Œ¬Œ–ÕŒ—“!
ƒÓÒÍÓÓ ‚ÒË˜ÍË ÒË ÏËÒÎÂıÏÂ, ˜Â COVID-19 ÏÓÊÂ ‰‡ ÌË ÒÂ ‡ÁÏËÌÂ, ÒÚË„‡ ‰‡ ÒÂ Ô‡ÁËÏ
Ë ‰‡ ·˙‰ÂÏ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌË. ¬Â˜Â ÁÌ‡ÂÏ, ˜Â ÒÂ˘‡Ú‡ ÌË Ò ÌÂ„Ó Â Ò‡ÏÓ ‚˙ÔÓÒ
Ì‡ ‚ÂÏÂ. —Â„‡ ÒÂ ÔËÚ‡ÏÂ ÌÂ ‰‡ÎË, ‡ Í‡Í ˘Â ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë Ú‡ÁË ÒÂ˘‡.
» ÏÓÊÂ ·Ë ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ ËÁÔ‡‰‡ÏÂ ‚ Ô‡ÌËÍ‡ Ë ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‰‡‚‡ÏÂ Ì‡ ÒÚ‡ıÓ‚ÂÚÂ ÒË, ÏÓÊÂÏ
‰‡ ÒÂ ÔÓ„ËÊËÏ Á‡ ÒÂ·Â ÒË. ¿ÍÓ ÒÂ ÒÚ‡‡ÂÏ ‰‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÏÂ ‰Ûı‡ ÒË ‚ ‰Ó·Ó Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ,
Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë Ì‡È-ÚÛ‰ÌËÚÂ ÏÓÏÂÌÚË, ÌˇÏ‡ ‰‡ ÌË ÒÂ ÒÚÛ‚‡Ú ÌÂÔÓ·Â‰ËÏË.
Õ‡È-‚‡ÊÌÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÏ, Â ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÏ ‡ÁÛÏ‡ ÒË Ë ‰‡ ÒÂ ÔÓ„ËÊËÏ
Á‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÒË ËÏÛÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÂ·ÓËÏ ÎÂÍÓ Ò ‚ËÛÒ‡.
«ËÌ—Âƒ Â ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ ‚‡ÊÌËÚÂ Á‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ˆËÌÍ, ÒÂÎÂÌ, ‚ËÚ‡ÏËÌ D Ë
‚ËÚ‡ÏËÌ C. “‡ÁË ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÎË Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡
ÒÂ˘Û ‚ËÛÒË, ·‡ÍÚÂËË Ë ‰Û„Ë Ô‡ÚÓ„ÂÌÌË. ¬ËÚ‡ÏËÌËÚÂ Ë ÏËÌÂ‡ÎËÚÂ ‚ «ËÌ—Âƒ ‰ÓÔËÌ‡ÒˇÚ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡. —ËÌÂ„Ë˜Ì‡Ú‡ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ ˆËÌÍ, ÒÂÎÂÌ,
‚ËÚ‡ÏËÌ D Ë ‚ËÚ‡ÏËÌ C ÒÔÓÏ‡„‡ Á‡ ‡ÌÚËÓÍÒË‰‡ÌÚÌ‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡, ÍÓÂÚÓ Â
ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌÓ ‚: ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ; ÔË ÒËÚÛ‡ˆËË Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌ ËÒÍ ÓÚ ËÌÙÂÍˆËË; ‚ËÛÒÌË ÂÔË‰ÂÏËË.
Œ„‡ÌË˜ÌËˇÚ —ÂÎÂÌ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÂÌ Á‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡. “ÓÈ Â ÏÓ˘ÂÌ ‡ÌÚËÓÍÒË‰‡ÌÚ
Ë ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÍÎÂÚ˙˜ÂÌ ÔÓÚÂÍÚÓ. ŒÔÚËÏËÁË‡ Ò˙‰Â˜ÌÓ-Ò˙‰Ó‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë ÒÚËÏÛÎË‡
ËÏÛÌËÚÂÚ‡. — Ó„ÎÂ‰ Ì‡ Ò˙·ËÚËˇÚ‡, Ò‚˙Á‡ÌË Ò COVID-19, ÒÂ ÔÓˇ‚Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÔÓÎÁËÚÂ
Ì‡ ÒÂÎÂÌ‡ Í‡ÚÓ ‡ÌÚËÓÍÒË‰‡ÌÚ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ ‰‡ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÓÚ ËÌÙÂÍˆËË.
»ÁÎˇÁÓı‡ ‰ÓÒÚ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË, ÍÓËÚÓ ‚Â˜Â ‰ÓÍ‡Á‡ı‡ ‚˙ÁÍ‡Ú‡ Ì‡ ÒÂÎÂÌ‡ Ò ÍÓÓÌ‡‚ËÛÒ‡.
ÕÂ„Ó‚ËˇÚ ‰ÂÙËˆËÚ ÒÂ ÓÍ‡Á‡ ÔˇÍÓ Ò‚˙Á‡Ì Ò ‚ËÒÓÍËˇ ËÒÍ ÓÚ Á‡‡Áˇ‚‡ÌÂ. ¿ ÔËÂÏ˙Ú Ì‡
ÒÂÎÂÌ ‰ÓÍ‡Á‡ÌÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÎË Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ Ë ÒÂ ·ÓË Ò –Õ -ÚÓ Ì‡
Ò‡ÏËˇ ‚ËÛÒ.
÷ËÌÍ˙Ú Â ÒÓ˜ÂÌ Í‡ÚÓ Â‰ÌÓ ÓÚ Ô˙‚ËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Á‡˘ËÚÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË
ÒÂ˘Û ÍÓÓÌ‡‚ËÛÒ‡. ÷ËÌÍ˙Ú Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÂÌ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡. ƒÂÙËˆËÚ˙Ú Ì‡ ˆËÌÍ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ì‡Û¯ÂÌ‡ Â‡ÍˆËˇ Ì‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓÂÚÓ
Ô‡‚Ë Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÔÓ‰‡ÚÎË‚ Í˙Ï Â‰Ëˆ‡ ·‡ÍÚÂË‡ÎÌË, ‚ËÛÒÌË Ë Ô‡‡ÁËÚÌË ËÌÙÂÍˆËË.
÷ËÌÍ˙Ú ‚ «ËÌ—Âƒ (ZinSeD) Â ‚ Ó„‡ÌË˜Ì‡ ıÂÎ‡ÚÌ‡ ÙÓÏ‡. “Ó‚‡ „Ó Ô‡‚Ë ÎÂÒÌÓÛÒ‚ÓËÏ Ë
Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ·ËÓÌ‡ÎË˜ÌÓÒÚ.
¬ËÚ‡ÏËÌ D Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ ÏÛ
Â ‚‡ÊÌÓ Á‡ ÍÎÂÚ˙˜Ì‡Ú‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ë ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚ Ú‡ÁË Ì‡ ÍÎÂÚÍËÚÂ ÓÚ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡.
“Ó‚‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ Â‡ÍˆËˇÚ‡ - Í˙Ï ‚˙Ì¯ÌË Ô‡ÚÓ„ÂÌË, ‚ËÛÒË, ·‡ÍÚÂËË. œÂÁ 2009 „.
Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇÚ ËÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡‚‡, ˜Â ÌËÒÍËÚÂ ÌË‚‡ Ì‡ ‚ËÚ‡ÏËÌ
D Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ˜ÂÒÚË Ì‡ÒÚËÌÍË Ë „ËÔ. œÂÁ 2017 „. „ÓÎˇÏ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÍÎËÌË˜ÌË ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ ÔÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ÔËÂÏ˙Ú Ì‡ ‚ËÚ‡ÏËÌ D Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ¯‡ÌÒÓ‚ÂÚÂ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÂÒÔË‡ÚÓÌË ËÌÙÂÍˆËË Ò ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 42%. ¬ËÚ‡ÏËÌ D ‚ «ËÌ—Âƒ (ZinSeD) Â ÓÚ ÌÂ‡ÎÂ„Ó„ÂÌÂÌ Ì‡ÚÛ‡ÎÂÌ ‡ÒÚËÚÂÎÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ.
¬ËÚ‡ÏËÌ C Û˜‡ÒÚ‚‡ ‰ËÂÍÚÌÓ Ë ËÌ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ ÒÚÓÚËˆË ÔÓˆÂÒË ‚ Ó„‡ÌËÁÏ‡, Í‡ÚÓ
ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ Ì‡ÎË˜ËÂ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Á‡ ËÏÛÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ (Í‡ÍÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ÂÌ‡Ú‡, Ú‡Í‡ Ë Ì‡
ÔË‰Ó·ËÚ‡Ú‡). ¬ËÚ‡ÏËÌ C ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË Ì‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ ÒÂ˘Û
‚ËÛÒË, ·‡ÍÚÂËË Ë ‰Û„Ë Ô‡ÚÓ„ÂÌË. ¬ËÚ‡ÏËÌ C ‚ «ËÌ—Âƒ Â ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ Í‡ÎˆËÂ‚
‡ÒÍÓ·‡Ú. œÂ‰ËÏÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË ÙÓÏ‡ ÔÂ‰ ‡ÒÍÓ·ËÌÓ‚‡Ú‡ ÍËÒÂÎËÌ‡ Â, ˜Â Í‡ÎˆËÂ‚ËˇÚ
‡ÒÍÓ·‡Ú Â ÔÓ-ÎÂÍ Á‡ ÒÚÓÏ‡ı‡. “Ó‚‡ Â ‚‡ÊÌÓ Á‡ ıÓ‡ Ò ˇÁ‚‡, „‡ÒÚËÚ, ÂÙÎÛÍÒ ËÎË ‰Û„Ë
Ò˙ÒÚÓˇÌËˇ, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë ÒÂ Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÚÓÏ‡ı‡.
≈‰Ì‡-‰‚Â Ú‡·ÎÂÚÍË, ‰ÌÂ‚ÌÓ, «ËÌ—Âƒ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ‰ÓÁ‡ Á‡ Á‰‡‚ Ë ÒËÎÂÌ
ËÏÛÌËÚÂÚ, „ÓÚÓ‚ ‰‡ ÒÂ ·ÓË Ò ‚ËÛÒË.
ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ «ËÌ—Âƒ ‚ ‡ÔÚÂÍËÚÂ Ë ÓÌÎ‡ÈÌ Ì‡ www.botanic.cc.
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