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БСП предлага 54 млн. лева за общините
Общините са едни от най-важните на първа линия в КОВИДкризата, но не е предвидено нищо за тях нито в служебната актуализация, нито от другите колеги, обяви лидерът на БСП.
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Нинова връща
мандата във вторник

Валентин ГЕОРГИЕВ

Социалистите няма да предлагат премиер, но ще изчакат
актуализацията на бюджетите на НЗОК и ДОО
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Българка танцува
в спектакъл
на Кремълския
балет

50 ст.

БРОЙ 170 (8765)

Завръщането
на униформите
в училище
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змина една година от онзи
кървав протест на жълтите павета, в който живееше и растеше надеждата за промяна. “Долу
ГЕРБ!”, “Мутри вън”, “Борисов и
Гешев позор, оставка и затвор!”
ехтяха под прозорците на властта, която се беше покрила в миша
дупка. На същия онзи емблематичен 2 септември в късните часове
дойдоха палките, ритниците и
белезниците, белязали позора на
една отиваща си диктатура в отчаян опит да всее страх. Не успя.
Дни наред хиляди изпълваха площада, а усещането за солидарност
и мирисът на свобода караха хората да мечтаят, защото виждаха,
че България се е събудила.
Какво се случва година покъсно? Егоцентрични политици,
обсебени от болен нарцисизъм,
пропиляха с лека ръка мощната
обществена енергия. Два ялови парламента успяха да изолират ГЕРБ и
Борисов от управлението, но не
родиха нищо полезно за хората.
Камо ли да разрушат един модел,
граден с пари и зависимости, рушвети, корупция, първичност и нисък
интелект цели 12 години! Политиците от т.нар. партии на промяната
с техните дребни сметки и тарикатлъци предадоха исканията на
протеста. Не знам как се чувстват
засегнатите от крадливото управление на Борисов, но разочарованието и гневът от новите “спасители” са по-силни от всякога. И наказанието няма да закъснее!

Левицата ще върне мандата за съставяне на правителство на 7 септември,
реши Националният съвет
на БСП. 108 членове на
партийния орган бяха “за”,
шестима - против, а осем
се въздържаха. “БСП за

България” няма да излъчи
премиер заради категоричния отказ на ИТН, ИБГНИ
и ДБ да подкрепят мандат
на левицата. Корнелия Нинова даде отчет пред членовете на НС за протеклите разговори и липсата на

диалог и разбирателство.
БСП обаче осъзнава необходимостта от актуализация на бюджета и затова
няма да се откаже още днес.
Отлагането се дължи на
закъснялата, но дадена подкрепа за предложението на

левицата за ускорено гледане на финансовата рамка.
БСП очаква до вторник да
бъдат приети бюджетите на
ДОО и НЗОК, както и други важни законопроекти.
Стр. 3
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СНИМКА БГНЕС

Протест против ограничителните мерки за ресторанти и заведения, които въвежда
здравното министерство от 7 септември, се проведе във Велико Търново
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Децата ще започнат
учебната година присъствено
Децата ще започнат учебната година присъствено, защото
те не са длъжни да плащат цената на отказа на ваксинация на
учители и родители. Това обяви
здравният министър Стойчо
Кацаров при представяне на
новите противоепидемични мерки. Според него засега не са
необходими локални мерки, но
е възможно те да се налагат от
местните власти. Кацаров уточни, че ако се предложат доброволни тестове в училищата, те
ще са от най-щадящите - със
слюнка.
Според министъра място за
паника няма, ситуацията е сериозна, но не е излязла от контрол. Ниското ниво на ваксинация обаче налагало нови мерки.
Последното място по ваксинации ни отрежда първо място по
смъртност, наблегна Кацаров.
85% от починалите са хора над
60-годишна възраст и министърът отново призова възрастните да си поставят ваксина.
Зам.-министърът на здравеопазването Александър Златанов
изчете мерките, които ще бъдат
прилагани от 7 септември и ще
важат до 30 октомври. С тях с
ограничава присъствието до 10
човека в груповите занятия в
езикови и образователни центрове. Преустановява се обаче
работата на детски центрове и
парти клубове. Конференции и
конгреси пък могат да се про-

Нови КОВИД-мерки ще важат от 7 септември
до 30 октомври, обяви здравният министър

СНИМКА БГНЕС

Здравният министър заяви, че прилага мерките
с голямо нежелание, но е принуден от ситуацията
веждат при допускане на максимум 30 човека в помещение и
заемане на до 30% от капацитета. Преустановяват се тиймбилдинги и мероприятия от подобно естество в колективи. Провеждането на конкурси и масови
изпити ще става при използване
на не повече от 30% от капаци-

тета и до 30 участници в помещението. Забраняват се масови
мероприятия като фестивали,
събори, фолклорни инициативи.
Посещението на кина, театри,
циркове ще става при запълване
до 50% от капацитета им на закрито и използване само на седящи места. Посещенията на му-

зеи и галерии се допускат при не
повече от 1 човек на 8 кв. метра,
а в школи и обекти за танцово и
музикално изкуство се допускат
максимум 10 човека при 30%
запълнен капацитет.
Сред останалите мерки са
спортните състезания да се организират на закрито без публи-

ка, а на открито - при 30% от
капацитета на стадиона или залата. Фитнес центровете ще работят при 30 на от сто, а публиката в спортни клубове ще
запълва наполовина. Посещенията в балнеолечебни и спа центрове също ще са до 30% от капацитета и при график за индивидуално ползване на услугите.
Марката, която засяга ресторантьорския бизнес, предвижда заведенията за хранене, игралните зали и казината да работят от 7 до 22 часа, като посетителите ще стоят на 1,5 метра един от друг, а на масите ще
има до шестима. Ако 100% от
персонала в заведенията е ваксиниран, преболедувал или с
отрицателен ПСР тест от последните 72 часа, те ще могат да
работят при пълен капацитет.
Същото важи и за клиентите. На
сватби и кръщенета ще могат да
присъстват до 30 лица на закрито и до 60 - на открито.
След обявяването на ограниченията от ресторантьрския
бизнес веднага заплашиха с нови
протести. “Бойкотираме заповедта. Няма да спазим и един
ред от нея. Наели сме адвокати.
Щом искат война, ще я имат”,
заяви Ричард Алибегов.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ:

Рано е да се мисли за премахване на тавана на пенсиите
Рано да се мисли за
отпадане на тавана на пенсиите, това може да стане
до 5 години, заяви социалният министър Гълъб Донев. Той уточни, че таванът на пенсиите е вързан
с максималния осигурите-

лен доход и максималната
пенсия трябва да е 40% от
него. Затова, когато започне плавно да се вдига максималният осигурителен
доход, постепенно ще отпадне необходимостта от
съществуването на тези ог-

раничители. Коментарът
му бе по повод предложението на ГЕРБ от 1 октомври да отпадне таванът, за
което са необходими допълнителни 22 милиона
лева до края на годината.
Преизчислението на

Прокуратурата разпореди
проверка на ремонта
на банята в „Овча купел”
Върховната административна прокуратура (ВАП) сезира министъра на
културата Велислав Минеков и кмета
на София Йорданка Фандъкова да организират проверка на обществената
поръчка за реставрацията на сградата
на минерална баня “Овча купел”. Преписката на ВАП е по повод информация в медиите за недопустима намеса
в предназначението и режима на опазването на сградата на банята като културно наследство, както и засягане на
нейния статут в нарушение на Закона
за културното наследство. В тях се изказват съмнения за нарушения при

подготовката на обществената поръчка
за трансформирането на банята в научен център за върхови постижения.
ВАП иска да знае дали е допуснато
законово нарушение и, ако има данни
за престъпление, настоява те да бъдат
съобщени на компетентните органи.
Опитите за спиране на поредната
обществена поръчка са от месеци, а от
години различни организации се противопоставят на идеята в сградата на банята да се появи научен център. Именно
заради проблеми с предишната поръчка
бе отстранен зам.-кметът по култура и
образование на София Тодор Чобанов.

пенсиите трябва да бъде
направено така, че да бъде
справедливо за всички
български пенсионери, коментира Донев. Според
него разговорът за преизчислението и какъв трябва да бъде подходът за

това трябва да бъде воден
в парламента. Той припомни, че в момента тече
срокът за даване на предложения за актуализацията на държавния бюджет.
Донев каза, че е започнало нормално отпускане-

то на пенсии от втория
стълб - допълнителното
задължително пенсионно
осигуряване. Това, което
много хора могат да направят, е да подадат заявление за преизчисление на
пенсията.

Една четвърт от учениците
е в риск да отпаднат
Близо една четвърт от записаните в
предучилищно или училищно образование
деца е в риск от отпадане. Този дял се е
увеличил заради дългите периоди на дистанционно обучение. Най-големи са рисковите групи в Пловдив, Сливен, Стара Загора, София и Софийско, Бургас и Пазарджик. В Шумен, Ямбол и в столицата процентът на необхванатите в образователната система се е увеличил от 10% на 13%.
1335 екипа от 19 915 преподаватели,
социални работници, полицаи, представители на общините и областните управи,
регионалните управления на образованието и регионалните здравни инспекции ще
обикалят домовете в опит да върнат в
училище 20 500 деца. Те ще бъдат посете-

ни през септември и октомври, ако не са
се явили в училище на първия учебен ден
или не са записани изобщо. Това беше
решено на заседание на Координационното звено по Механизма за взаимодействие
по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната
система. Според премиера Стефан Янев,
който участва в срещата, пандемията е
довела до повишаване на риска от отпадане от образователната система.
За последните три учебни години по
механизма в образователната система са
върнати над 61 734 деца, от които 2665 са
отпаднали отново. Други 25 299 са новоотпаднали и необхванати от учебната
2017-2018 година насам.
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Николай Хаджигенов от ИБГНИ
по повод хаоса с гласуването
на промените в Закона за НСО
БСП ще върне мандата за
съставяне на правителство във
вторник. Решението бе взето от
Националния съвет на партията
със 108 гласа “за”, шест “против”, а осем души се въздържаха. “Положихме максимални
усилия за постигане на мнозинство за кабинет и работещ парламент. Трите партии на протеста ни отказаха, безсмислено е
да се продължават повече тези
усилия. Ясно е, че няма желание
за редовен кабинет”, обобщи
след заседанието Корнелия Нинова. “Доволни сме, че ще започне актуализацията на бюджета в ускорени срокове. За
съжаление са започнали да летят всякакви предложения за
актуализацията, дано не допус-

емането на някои важни законопроекти. От решението на президента кога да разпусне парламента зависи дали ще мине и
“големият” бюджет. Забавянето
на мандата се дължи на закъснялата, но случила се вчера подкрепа за предложението на левицата за извънредна бюджетна
комисия и ускорено гледане на
финансовата рамка.
Окончателно си решение
пленумът на социалистите заедно с ПГ “БСП за България” взе
за 2 часа и половина. Нинова
даде подробен отчет за преговорите с останалите протестни
партии и за предложенията на
ПГ за актуализация на бюджета.
Тя не скри разочарованието си
от безплодните разговори и

Предложенията на БСП за бюджета включват разходи за дезинфектанти в училищата, за
специализиран медицински транспорт, подпомагане на самонаетите и родителите и др.

Нинова връща
мандата във вторник
Президентските избори ще са на 14 ноември, реши парламентът
Павлета ДАВИДОВА

нем опасността от популистко
и предизборно наддаване, което
накрая да не доведе до резултат”, каза председателят на БСП.
Актуализацията на бюджета
е основната причина за забавянето на отказа от реализация на
мандата. БСП очаква до вторник да минат бюджетите на
НЗОК и ДОО, а ускорената
процедура дава шанс и за при-

“внезапното” откритие на ИТН,
че БСП е лява партия.
Кметът на Троян Донка
Михайлова бе доволна, че левицата единствена е обърнала
внимание на местната власт, и
отбеляза, че веднага след това
и другите партии са започнали
да подхвърлят обещания на общините. Парите са необходими, защото общините имат
много задължения, а са на
“първа линия” срещу проблемите с КОВИД-кризата и се
нуждаят от повече гъвкавост.

Тя настоя и за подмомагане за
болниците в планинските и
трудно достъпни райони.
Изпълнителното бюро на
БСП предложи вторник за
връщане на мандата, но се чуха
различни предложения - да стане веднага, да се забави максимално или да бъде обвързано с
окончателното гласуване на “големия” бюджет. Според Драгомир Стойнев не бива служебният кабинет да предлага актуализация, защото финансовата рамка се определя от парламентар-

но мнозинство, каквото няма.
Трябва да се осигури нормален
политически разговор, отбеляза
той. Стойнев добави, че в бюджетната комисия ще дойдат добре звучащи предложения и от
другите партии, и изрази опасения, че в предизборната обстановка и нормативния хаос ще се
приемат разходи, които няма как
да бъдат обезпечени. Румен Гечев го подкрепи за връщане на
мандата веднага. Президентът
определя разпускането на НС,
може да го направи след като се

Левицата предлага трансфер
от 54 млн. лв. за общините
Павлета ГЕОРГИЕВА

Предложенията на БСП за актуализацията на бюджета предвиждат и помощ за местната власт. “Те
са едни от най-важните на първа
линия в КОВИД-кризата, но не е
предвидено нищо за тях нито в
служебната актуализация, нито от
другите колеги. Ето защо предлагаме трансферът към тях да бъде
увеличен с 54 млн. лв.”, обяви председателят на БСП Корнелия Нинова. На брифинг в НС тя представи
предложенията на левицата за актуализация на бюджета, като не
скри разочарованието си от поведението на ИТН, ДБ и ИБГНИ.
“Ще имаме стотици предложения
между първо и второ четене, които
не са гарантирани с гласове. Може
актуализацията на бюджета да не
мине. До това се стига, когато си
безотговорен. Ще опитаме до последно да се постигне съгласие, ако
ще се наддава просто защото се за-

дават избори, няма да успеем”,
обобщи Нинова.
Повечето от предложенията на
БСП следват досегашните приоритети на левицата и са разделени условно на 9 групи. Социалистите
искат мярката 60/40 да стане 80/
20. БСП смята, че предлаганите от
служебния кабинет 120 млн. лв. за
борба с КОВИД-кризата не са уточнени за какво ще се използват. След
среща с БЛС левицата е изготвила
конкретно разпределение по дейности. Към досегашните си разчети са
добавили разходи за материали за
дезинфекция в училищата и за специализиран медицински транспорт
на болни от КОВИД-19.
Трябва да има допълнителни
средства за ноемврийски и декемврийски заплати в МВР, защото без
актуализация това няма как да стане. Необходим е и ресурс за противодействие на миграционния натиск
и актуализиране на лимитите за
защитно облекло на полицаите.
Предстои да се уточни какво да е
увеличението за отбраната.

Левицата все още иска преизчисляването на пенсиите да е на
база средноосигурителния доход от
2018 г., а обезщетението за майчинство да се вдигне от 380 лв. на
650 лв. БСП предвижда 12 хил.
семейства да получат по 6500 лв.
еднократна помощ за раждане на
второ и трето дете за родители,
които са се осигурявали в последните 24 месеца. По 250 лв. за 90
000 ученици като еднократна помощ са разписани за ученици от
втори до 4 клас, а за над 200 хил.
самоосигурени се предлага по една
минимална заплата от 650 лева.
Нинова подчерта, че предложенията им не променят салдото и не
увеличават дефицита. По думите й
служебният кабинет е занижил приходите от ДДС и акцизи в разчета
си. Допълнителни пари ще дойдат
от орязването на 13 млн. лв. за
КЕВР, предвидени за загубени от
нея дела и бонуси, както и от 16
млн. лв. за нови ваксини, тъй като
България разполага с достатъчно
дози за следващите 3 месеца.

приеме бюджетът, подхвърли
той. Нинова напомни, че, както
и досега, БСП няма да се бърка
в правомощията на държавния
глава. Крум Зарков първоначално също е смятал, че мандатът трябва да се върне веднага. Вчерашната подкрепа за
ускореното гледане на бюджета обаче променила мнението
му. Не е логично да го върнем,
след като започва да тече процедурата, за която настоявахме, отбеляза той. Надделя мнението, че отказът от мандата
трябва да е възможно най-скоро, но и да се даде шанс за гласуването на бюджета.
По-рано в парламента бе
решено президентските избори
да се проведат на 14 ноември.
От 177 гласували 152 бяха “за”,
нямаше против, а ПГ “БСП за
България” гласува “въздържал
се”. Евентуален втори тур ще
има на 21 ноември. Нинова
обясни, че левицата не е искала
да се чака последния контитуционно определен срок и затова
е настоявала за 7 ноември.

ИТН се прицели във
финансирането и
политиката на медиите
“Има такъв народ” се прицели във финансирането
и редакционната политика на медиите. Тошко Йорданов се оплака, че твърде много медии съществували
само на държавни и общински бюджети. Затова ИТН
предлага изданията да получават държавно финансиране по проекти до 5% от годишния им оборот. Медиите
трябва да се борят на свободния пазар и да живеят от
рекламите и стойността на продукцията си, а не да
зависят от държавно финансиране, заяви Йорданов.
Според него огромна част от бюджета на частните
национални телевизии се формира от оперативни програми като ги прави ги зависими от властта.
Йорданов посочи, че главните редактори трябва да
носят отговорност, защото много често собственикът на
медията е неизвестен. “Ако някое жълто издание напише,
че сте изял баба си, и решите да го съдите, отговорността
ще носи собственикът. Ако се приеме нашата идея, отговорността ще е на главния редактор”, посочи сценаристът.
“Извежда се главният редактор в отделно каре и като
отговорност. Обяснява се, че като в печатно издание се
пусне информация, която е от неизвестен автор или с
псевдоним, който редакцията не може да установи, отговорността носи главният редактор”, опита се да е ясен
той. По думите му така човекът, който отговаря за редакционната политика, ще е в правото си да пусне невярна
информация или да понесе отговорност за написаното.
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Пеканов няма да чака, внася
плана за възстановяване
България вероятно няма да може
да изчака съставянето на редовно правителство, за да внесе в ЕК своя План
за възстановяване и устойчивост. Това
заяви служебният вицпремиер по управление на европейските средства
Атанас Пеканов на изслушване в парламентарната комисия по въпросите
на Европейския съюз. Както вече стана известно, планът трябва да бъде
внесен най-късно до края на септември, за да може до края на годината да
получим част от парите.
“Парите по плана за България не
са под риск, можем да го изпратим и
догодина, но парите ни трябват за икономиката, а и всички проекти в плана
са с определен срок, важно е да започнат тръжните процедури”, каза Пеканов. По думите му няма време за нови
проекти по Плана за възстановяване.
Вицепремиерът призова депутатите за
консенсус.
Атанас Пеканов обясни, че в момента в плана има 57 инвестиционни

Според вицепремиера по европейските
средства няма време за нови проекти

СНИМКА БГНЕС

Атанас Пеканов

проекта и 48 реформи. “Около половината проекти сме ги оптимизирали.
Има и 8 нови реформи. Силен фокус е
поставен върху социалната сфера,
образование, здравеопазване и социална подкрепа, засилен фокус върху
декарбонизацията и засилена подкрепа на бизнеса при въвеждане на финансови инструменти и частично заместване на безвъзмездната финансова помощ”, допълни Пеканов.
“В последния месец най-сериозният фокус беше да отговорим на критиките за това, че средствата за сектор
земеделие са били намалени. Чух много неверни твърдения за отпадането
на проекта за напоителни системи, каза
той и уточни, че са проведени много
срещи с представителите на сектора и
са достигнали до консенсус. За секто-

ра сме заделили 500 млн. лв., които са
защитими, отбеляза той.
По думите на служебния министър
на икономиката Кирил Петков този
план трябва да се използва за увеличаване на конкурентоспособността на
българските компании. Анализ на 300
000 компании в България показва, че
само 15% имат експортен потенциал,
а другите изцяло са за вътрешния пазар, допълни Петков. Според него в
дългосрочен план това е огромен проблем, защото икономиката разчита
много на външни средства - европейски фондове и заеми. “Ако това
продължава, стандартът ни на живот е
застрашен да зависи само от тези средства, затова е важно експортният потенциал да се увеличи”, посочи икономическият министър.

Държавата обеща средства
за строителния бранш

През януари се очакват нови
„ценови шамари” при газа

Държавата обеща да осигури средства за разплащане със
строителните фирми за възложената им и изпълнена от тях
качествено и в срок работа по
ремонти и текуща поддръжка.
“Ще предложим на Народното събрание да позволи на
АПИ, с ясен списък на договорите, да подпише анекс към тях
за реалната стойност на възлаганията, за да може да се направят разплащанията към строителните компании”, заяви министърът на финансите Асен
Василев на среща във финансовото ведомство с представители
на Българската браншова камара “Пътища”, Камарата на строителите в България и Българската браншова асоциация “Пътна
безопасност”.

Поскъпването на цената
на газа ще се усети от крайните потребители още от 1
октомври, а от януари може
да се очакват нови “ценови
шамари”. Това стана ясно от
думите на енергийния експерт Васко Начев пред Нова
телевизия, който припомни,
че компонентата газ съставлява 70% от ценообразуването на топлоенергия. “Със сигурност може да очакваме
още ценови шамари, за съжалениe. И това ще се случи още
на 1 януари”, заяви Начев.
Както вече стана известно, “Топлофикация София” е
поискала ново извънредно
поскъпване на парното с 20
на сто, което бе мотивирано

Според участниците в срещата това е добър и работещ
начин да бъдат изплатени дължимите към строителите над 800
млн. лв. за извършени строително-монтажни дейности. В анексите ще се разпише конкретен
план за изплащане на сумите.
Ще се търси съгласие депутатите да позволят на пътната
агенция да подпише анекс към
всеки отделен договор за
извършване на зимно почистване и поддръжка на пътната инфраструктура до края на април
догодина. В бюджета за 2022 г.
се планира да бъдат заложени
1,5 млрд. лв. за АПИ, което ще
даде възможност да бъдат сключени договори за всички необходими ремонти и поддръжка на
пътната мрежа в страната.
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с увеличените цени на газа и
въглеродните квоти. Междувременно КЕВР разреши поредното поскъпване на синьото гориво от 1 септември,
този път с над 20%.
Според Начев има изначално сбъркана глобална политика по отношение на нефта и газа. Той напомни изказването на Ангела Меркел,
че от 2040 г. Германия вече
не трябва да ползва синьо
гориво. Заедно със заричането на ЕЦБ, че вече няма да
дава пари в тази посока, тези
неща отблъскват инвеститорите. Какво очаквате да се
случи, коментира Начев, акцентирайки върху рестрикциите спрямо сектора. По

време на пандемията се наблюдава възход на зелените
идеи, но “светът не е готов
за този преломен момент”,
каза той.
Няма адекватни алтернативи, смята експертът. “А
като няма такива, какво да
очаквате, освен повишение
на цената. С наказателни акции никой не е прокопсал.
Винаги този, който е наказван, намира формата, под
която да си вземе наказанието през потребителя”, коментира Начев. Според него
в България има два огромни
камъка в блатото и към тях
са вързани ТЕЦ “Марица
Изток” и “Топлофикация
София”.

Лозари протестираха заради
„брадясвали” с години проблеми

СНИМКА BURGASNEWS

Лозари затвориха с
трактори пътя ПомориеКаменар до връзката с
колелото за Слънчев бряг.
От Националното сдружение на българските лоза-

ри заявяват, че причината
за техните протестни действия са ниските изкупни
цени и сериозните финансови загуби в бранша. Те
споделят, че намаляването

на лозата у нас е с пъти за
последните 20 години - от
1,6 млн. декара на 300
хиляди декара.
От бранша настояват
за национални доплащания. Ние сме единствената държава, в която тези
доплащания са изключени,
тъй като се смята, че виненото грозде не е плод.
За сравнение, в другите
страни от ЕС помощта за
сектора е около 300 евро
на декар. В България
през последните 5-6 години тя е достигнала
максимум 22 евро на декар, оплакват се те. От
сдружението добавят, че
разходите по отношение
на отглеждането на културата и производство на
грозде са еднакви с тези
от ЕС, но в същото вре-

ме те имат почти двоен
спад на изкупната цена
на гроздето. Реално работели на загуба.
Последните 3 г. сме
обиколили всички институции, но само ни лъжат
и нищо не се случва, заявиха от сдружението. Те
виждат протеста като
последна инстанция. От
НСБЛ настояват да бъдат
взети спешни мерки за
излизането на лозарския
сектор от колапса, в който се намира в последните години. Национални
доплащания за сектора не
само ще спасят лозарите
в страната, но и ще повишат конкурентоспособността на бранша. Високата безработица, крайната бедност и обезлюдяването на селските
райони са само част от
предизвикателствата, за
които лозарството, ако
бъде подпомогнато, ще
успее да даде и своя принос, поясняват те.

www.duma.bg
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Започва производство на
руско-китайски самолети
Производство на първия екземпляр на руско-китайския широкофюзелажен самолет CR929 с
голям корпус започна в Китай,
съобщи местна медия. Сглобяването на първия летателен апарат
ще започне още тази година, а
доставките са планирани за 2028/
29 г. Капацитетът ще бъде за 250300 пътници. За момента се говори, че ще бъдат произведени около
800 самолета по програмата
CR929 в рамките на 20 години.

Без жени в афганистанско
правителство
СНИМКИ БГНЕС

Стотици мигранти, предимно от Хаити, други държави от Централна Америка и Венецуела,
вървят по магистралата в мексиканския щат Чиапас. Целта им е да стигнат северната част
на страната, а оттам да преминат границата със САЩ

САЩ и Украйна
дружат срещу Русия
Военната подкрепа за Киев ще го направи
непредсказуем в конфликта за Донбас,
смята Москва
САЩ и Украйна са по-склонни да
бъдат “приятели срещу Русия” и това
е за съжаление, заяви руският президентски говорител Дмитрий Песков
пред журналисти по повод посещението на украинския президент Владимир Зеленски в САЩ и постигнатите
договорености. “Става дума за украинско-американското приятелство срещу Русия. Тоест те са приятели не
заради себе си”, поясни Песков.
Москва обърна внимание на плановете за предоставяне на американска военна помощ на Украйна,
обсъждани по време на посещението.
“Смятаме, че това потенциално може
да бъде причина за непредсказуемите
действия на украинската страна към
насилствено разрешаване на вътрешноукраинския конфликт в Югоизтока.
Това е много опасно”, добави Песков,
цитиран от ТАСС.
Кремъл също не видя никакви же-

лания от Вашингтон към Киев относно прилагането на споразуменията от
Минск. “Не видяхме и не чухме никакви желания от Вашингтон, отправени
към г-н Зеленски по отношение на
изпълнението на споразуменията от
Минск. Не видяхме нито една дума за
това в съобщенията”, каза Песков.
Кремъл “обърна внимание и за евроатлантическите стремежи на Украйна”,
на желанието на Украйна да се присъедини към НАТО и “потенциалната
готовност на американците да приветства това желание”.
Пред украинските медии Зеленски
заяви: “Говорихме много за НАТО - за
мястото, ролята и къде е Украйна в
този съюз... Чух, че (Джо Байдън) лично подкрепя Украйна за членството в
НАТО”. Той също предложил на
Байдън няколко формата за включване
на САЩ в уреждането на конфликта в
Донбас.

САЩ напълно подкрепят нормандския формат, както и уреждането на
конфликта в Източна Украйна на принципите на международното право.
Това уверение се съдържа в съвместно изявление за стратегическо партньорство САЩ-Украйна, прието след
разговорите Байдън-Зеленски, предаде
още ТАСС.
Байдън обяви, че двете страни
възобновяват Комисията по стратегическо партньорство, сключват рамково споразумение за стратегическите
основи на партньорството в отбраната, а САЩ отпускат нова военна помощ за Украйна в размер на 60 млн
долара.
Отделно украинският държавен
концерн “Укроборонпром” подписа
споразумения за 2,5 млрд долара с няколко военни концерна, сред които
“Локхийд Мартин”.
Вашингтон потвърди, че двете
страни са се договорили да установят
междудържавна комуникационна линия, която ще работи денонощно. Националният център на САЩ за намаляване на ядрения риск ще отговаря за
неговото функциониране.

Швеция е против
създаването на армия на ЕС

В Гърция задължителната
ваксинация остава в сила

Шведското правителство
не подкрепя идеята за създаване на собствени военни
формирования на ЕС, подчинени на институциите на
общността и независими от
САЩ. Това заяви министърът на отбраната Петер Хултквист в интервю за
Шведското радио. “Не виждам това като главен път за
решаване на тези проблеми”, каза той.
Дискусията “Стратегически компас на ЕС” е тясно
свързана с търсенето на
отговор
на
основния
въпрос: трябва ли Съюзът
да продължи да разчита изцяло на САЩ и НАТО за

Върховният административен съд в Гърция отхвърли
молбата на медицинските работници да се спре задължителната ваксинация, съобщи
обществената телевизия ERT.
От 1 септември неваксинираните здравни служители започнаха да бъдат отстранявани от работа без заплащане.
Междувременно имаше
протести срещу задължителната имунизация и в Канада. Според телевизионния
канал CBC най-големият се
е състоял във Ванкувър и е
събрал над 5 хиляди участници.
Демонстрации имаше и в
други градове в региона,

собствената си сигурност,
или трябва постепенно да
придобие някакъв вид стратегически автономия. Идеята стана актуална в Брюксел след провала на мисията
на САЩ и НАТО в Афганистан и отказа на Щатите да
удължат евакуацията от
тази страна след 31 август,
което бе поискано от Вашингтон от страна на
държавите от ЕС. По време
на неофициална среща в
Любляна министрите възнамеряват да обсъдят възможността за създаване на собствени сили с капацитет до
5 000 души за бързо реагиране на общността.

като Камлупс, Виктория и
Нанаймо. Недоволните смятат, че с подобни действия
властите нарушават правата им. Някои протестиращи
сравниха антиковид мерките с расовата сегрегация в
нацистка Германия.
Британски лекари установиха, че ваксинираните
пациенти са около два пъти
по-склонни да прекарат
асимптоматична коронавирусна инфекция и 66% порядко се нуждаят от хоспитализация от хората,
които не са ваксинирани.
Констатациите на учените
са публикувани в списание
“Лансет”.

В новото афганистанско правителство няма да има жени
министри. Това заяви представителят на радикалното движение
на талибаните Забихула Муджахид в интервю за вестник “Ла
Република”. Той обаче посочи, че
“жени ще могат да работят в
министерства, в полицията или
например в съдебната система
като помощници”. Според “Ал
Джазира” няма да бъдат включени
представители на предишната
администрация на страната.

Дете загина при стрелба
в американско училище
Един ученик беше убит при
стрелба в училище в американския
щат Северна Каролина, каза говорител на местната полиция пред
репортери. Той поясни, че “лекарите започнаха процедури за реанимация и го транспортираха до медицински център, където почина”.
Заловен е заподозряният стрелец ученик от същото училище в град
Уинстън-Салем.

107 задържани за трафик
на марихуана в Испания
107 души са задържани по време на най-голямата през тази
година операция срещу трафика на
марихуана в Испания. В нея са
участвали агенти на Испанската
национална полиция, Каталунската полиция, Европол и германската и албанската полиции. Разбита
та международна престъпна мрежа за трафик на наркотици е от
албански произход. Сред арестуваните са и 19 от лидерите на
престъпната групировка. Около 25
000 растения са отглеждани в
Испания и след това са доставяни
в Германия, от където са пренасочвани към цяла Европа.

Руският президент Владимир
Путин посети Държавния морски
университет “Адмирал Невелски”
във Владивосток. Той е в града за
участие в Източния икономически
форум, който ще продължи до
4 септември

ДАТАТА

6

ОБЩЕСТВО
КАРИКАТУРА НА ДЕНЯ

3

ПЕТЪК
3 СЕПТЕМВРИ

2021

1658 - УМИРА ОЛИВЪР КРОМУЕЛ, АНГЛИЙСКИ ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК (Р. 1599 Г.). Водач на Английската революция
(1642-1651), от 1653 до 1658 г. е
лорд-протектор на Англия, Шотландия и Ирландия. Слага край на
управлението на монарха и на неговата абсолютна власт. Установява диктатура, разрешава да
бъде избран парламент и отказва
короната. До неговата смърт
Англия остава република. Две години след смъртта
му тялото му е изровено от гроба, обесено на
“бесилката на позора”, обезглавено и захвърлено в
общ гроб, което било традиционно наказание за
изменниците на Англия по онова време.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Свободата, Санчо!
Ралица НИКОЛОВА

Опасна заигравка със
свободата на медиите
пробват от “Има такъв
народ”. Още от първите
си дни като политици
сценаристите на Слави

Трифонов демонстрираха
цинично и пренебрежително отношение към някои журналисти. Били
“купени” или “платени”,
не задавали “правилните
въпроси”, крепели предишната власт.
Тошко Йорданов откровено обясни как трябва да се прилагат крумовите закони върху репортери, които допускат
“грешки”. Колегата му
Филип Станев си позволи публично да унижи
колежка на пресконференция заради медията, в
която работи.
Да, борбата с “кафявите”, “жълтите”, платените

журналисти и медии е
жизненоважна за демокрацията и правовата държава. Но свободата на медиите, любима дъвка на
всички политици, не зависи само от собствеността
и рекламодателите.
Свободата на журналиста се ражда в момента,
в който той се усети защитен да каже истината.
Защитен от закона, не
само от работодателя.
Днес ИТН посягат
към медиите. Тези, които
толкова им пречат, защото им задават трудни
въпроси, припомнят стари обещания и още постари обвързаности на

техни депутати и кандидат-премиери. Медиите,
които питат за дипломи и
научни трудове. Така, както питат и пишат за корупцията на ГЕРБ, за лобита на главния прокурор,
за двойното гражданство
на Кирил Петков, за назначения в НАП...
Хората на Слави сипят закани, говорят за
разплата “като му дойде
времето”. Заклеймиха
учени, които извадиха
наяве плагиатството на
Петър Илиев - тях нападнаха, не него.
Нещо се обърках нали бяхме срещу мутрите и страха?

Учебникът ли?
Велиана ХРИСТОВА

В парламента пак текат спорове дали по всеки
предмет и клас да има само
един учебник, както предлага БСП. Не е вярно, че
това ще ограничи конкуренцията, както пледират
десните, защото си остава
процедурата издателствата и авторските екипи да

се състезават помежду си,
просто накрая се избира
най-добрият - който според оценяването в най-голяма степен отговаря на
учебната програма и има
най-добра приложимост в
практиката.
Проблемът обаче е
другаде. И се отнася найвече за учебниците по основополагащите за личността предмети история
и литература. Най-добрият учебник по история
например може да бъде
избран в нормална държава, в която животът на
хората не зависи изцяло
от политическата власт.
Но в България, в която от
години управляващите
налагат силово своите щения по всяка тема, един
учебник, избран от ми-

нистър, означава тотален
идеологически диктат. Помним какви диви скандали се вихреха неотдавна
с новите учебници по история за VII и Х клас - в
МОН ръцете на уважавани историци извиваха
хора, свързани с “Америка за България” и крайно
десните бесни. Сакън да
не се промъкне дума за
фашизма у нас, за Белия
терор, за Червена армия
или за добрини при социализма. Само благодарение на това, че се одобряват повече учебници, все
пак в някои от тях се
промъкнаха няколко букви истина. А ако беше
един учебникът?!
Проблемът не е в учебниците, а в новия идеологически диктат над об-

разованието, бетониран и
с учебните програми. В
средното училище не се
допуска политика, гласи
законът. Е, и? Но какво
искате да е в държава, в
която фашизмът бе оневинен, а социализмът бе обявен за престъпен със силово наложени в НС закони - и повече от 10 години
никой не поиска дори да
отмени това идеологическо безобразие. В резултат
историята е скопена, литературата е каша, в която Смирненски и Вапцаров са изгнаници. Не
учебникът е проблем, проблемът е в диктаторската
практика на десните управляващи. Тя ще продължи - с един или с 10
учебника - ако този народ
й позволи.

1875 - РАЖДА СЕ ФЕРДИНАНД ПОРШЕ, НЕМСКИ КОНСТРУКТОР НА АВТОМОБИЛИ (УМИРА
1951 Г.). За разработка на
военна техника през годините на Първата световна война е удостоен с титлата “професор” на Виенския технически университет, без да има висше образование. През 1931 г. в Щутгарт се открива конструкторско бюро “Порше”, скоро са построени
три автомобила марка “Фолксауто”, които стават прототип на легендарния Фолксваген
“Бръмбар”, известен у нас повече като “Костенурка”. През 1938 г. хиляди коли с марката VW
тръгват по пътищата на Германия.
1883 - УМИРА ИВАН ТУРГЕНЕВ, РУСКИ ПИСАТЕЛ (Р. 1818 Г.). Един от найавторитетните творци от втората половина на XIX в. Тургенев е
първият голям романист на руската литература - създава поредица от романи, между които “Рудин”, “Дворянско гнездо”, “В навечерието” и “Бащи и деца”. Прекарва по-голяма
част от творческия си живот в Западна Европа,
но никога не забравя своята родина и народ.
1944 - АНЕ ФРАНК Е ИЗПРАТЕНА В АУШВИЦ. Еврейското момиче, което
води дневник за Втората световна война, е родено през 1929
г. във Франкфурт на Майн. Укрива се от нацистите със своето
семейство в Амстердам. Убежището е разкрито и Ане е екстрадирана със семейството си. Умира в концентрационния лагер
Берген-Белзен край Хановер. Дневникът й е публикуван след края на войната.
1970 - УМИРА ВАСИЛ ГЕНДОВ, ПЪРВИЯТ
БЪЛГАРСКИ КИНОРЕЖИСЬОР (Р. 1891 Г.). Автор е на първия български филм
“Българан е галант” (прожектиран на 13 януари 1915 г.), в който
изпълнява и главната роля. Завършва висша театрална школа
във Виена, специализира в Берлин.
Директор, режисьор и актьор в
Софийския пътуващ театър.
Създател на първата българска филмопроизводствена кооперация “Янтра филм”. Инициатор за
създаване на Съюза на кинодейците в България
(1931), както и на Музея на българската кинематография (1948).
1976 - ПЪРВИ ЦВЕТНИ СНИМКИ НА
ПОВЪРХНОСТТА НА МАРС. През 1975 г. НАСА
изстрелва две сонди по
програма “Викинг”. Тя
включва два летателни
апарата и две спускаеми сонди, които се приземяват на планетата
през 1976 г. Сондите
правят първите цветни
снимки на Марс и картографират повърхността на планетата толкова добре, че и сега тези снимки се използват.
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ПЕТЪР ДИМИТРОВ е роден
в Добрич. Завършва Военното
училище във Велико Търново
през 1969 година. Бил е офицер
по южните гарнизони, а след
като се пенсионира, се установява
да живее със семейството си
във Варна. Признава, че много
обича Добруджа и при всяка
възможност кара велосипед не само в родния си край,
но и в цялата страна. Не крие,
че изпитва голямо удоволствие
от колоезденето. И тази година,
заедно с над 150 ентусиасти
от България, Румъния и други
държави, за втори път ще се
включи в изминаването
на най-популярния веломаршрут
на Балканите - “Дунав Ултра”,
с обща дължина около 700 километра.

“
Êðàñîòàòà
íà ïðèðîäàòà
å íàâñÿêúäå, ñòèãà
äà ÿ âèæäà ÷îâåê

Интервю на Альона НЕЙКОВА

ПЕТЪР ДИМИТРОВ:

Не съм вярвал, че карането на колело може да бъде така
привлекателно, увлекателно и завладяващо, откровен
е 73-годишният участник във веломаршрута „Дунав Ултра”

 Как станахте участник във
велопохода “Дунав Ултра”, господин Димитров?
- За втори път ще се включа в
това приключение. Миналата година останах очарован от “Дунав Ултра” и това ме мотивира пак да се
запиша за този велопоход. Почти
през целия летен сезон, защото
през зимата няма как да се подготвям, си поддържам формата, тренирам... За мен това е много важно, защото смятам участието ми в
този веломаршрут за един малък
връх в моя живот.
 Как точно се подготвяте за
изминаването на това разстояние - все пак близо 700 километра
не са шега... Колко често карате
колело?
- Как да ви кажа? Годишно изминавам около 10 хиляди километра с
велосипеда. Не съм ги разделял по
колко се падат на ден, обаче не са
малко. Обикалям из цялата страна,
но предимно край Варна карам,
също така в Добричка и Шуменска
област, имам приятели и в други
краища на България, гостувам им с
колелото... Така че всеки ден въртя
педалите по 80, 90, 100, 120 километра понякога - и те се събират.
Участвам и във веломаратони, където се изминават по 200-300 километра на ден. Те нямат състезателен характер, но са престижни.
 За колко време изминахте
разстоянието във велопохода миналата година?
- За седем дена. И тази година
също планирам пак толкова време
да карам. Не е проблем и за три
дни да мина това разстояние - подготвен съм да го направя, няма
никакъв проблем за мен. Но не
искам да карам бързо. Обичам да
спирам, да си правя снимки, да се
радвам на природата... Да се движиш край величествена река като
Дунав - е нещо уникално. Не съм
вярвал, че може да бъде толкова
привлекателно, увлекателно и завладяващо това каране на колело.
На стр. 8
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Спортът ме направи...
От стр. 7
 Красотата на българската
природа ли ви направи най-голямо
впечатление или има и нещо друго?
- Не може да се даде еднозначен
отговор. И хората, които се срещат
по пътя, са интересни - любезни, отзивчиви, помагат... Запознавате се,
общувате, създават се нови приятелства - всичко това е част от велоприключението и то оставя своя отпечатък, който няма как да бъде забравен или пренебрегнат. А красотата
на природата е навсякъде - не само
в планините, но и около реката, и в
равнината, и край морето, стига да я
вижда човек.
 Имало ли е момент, в който
ви се е искало да се откажете да
карате колело или да участвате във
веломаратони?
- Не, никога не ми е минавала такава мисъл. Аз не се страхувам от километрите. По-често съм се замислял,
че трябва да намаля темпото, да изминавам по-малки разстояния, да съкратя натоварването, което е огромно за
моите години, иска много грижи - за
краката, за тялото, за сърдечносъдовата система и така нататък.
 Има ли колоездач, на когото
се възхищавате?
- Те са няколко. Израснал съм с
българските колоездачи - с Ненчо
Христов, с Боян Коцев... А от световните имена от последните години
- легендарният Ланс Армстронг за
мен е страхотен пример, защото от
него се учих и черпих вдъхновение
как, след като ме оперираха от рак,
отново да се кача на колелото и да
мога да продължа да живея.
 Имало ли е някакви интересни случки на самото трасе на “Дунав Ултра”?
- Сещам се как пристигнах в емблематичното за велоприключението
село Хърлец, където е направена една
много характерна чешма, която много добре се поддържа. И край нея
имаше работници, после спря кола с
възрастни като мен хора и започнаха
да коментират, че съм пристигнал
последен. За мен това няма никакво
значение, а и се забавих във Видин,
защото давах интервюта, говорих си
с хора, които ме спираха... Но после
ме разпознаха - бяха ме видели по
телевизията. И останаха изненадани,
поздравиха ме, попитаха дали могат
с нещо да ми помогнат и много приятно мина срещата...
Има и неприятни неща - особено
когато завали дъжд или те брули вятър.
Но няма как, това е част от играта.
 Добри ли са българските пътища за каране на колело? Не са ли
опасни за велосипедистите?
- Карам колело активно повече от
15 години. Мога да кажа, че пътищата
се подобряват - макар и бавно и недостатъчно качествено се работи по тях.
Но пътищата за велосипедистите не
са толкова страшни. По-страшни са
контактите с шофьорите на тежките и
товарните автомобили. Пред тях колоездачите сме абсолютно беззащитни. И ако не внимаваме, не се пазим,
нещата могат да станат много зле.
Безразсъдни шофьори винаги е имало
и ще има - за голямо съжаление.
 С вашето участие май имате лична кауза - да покажете на
хората, че могат да живеят пълноценно, въпреки всичко...
- Няма да спра да пропагандирам
спорта като изключително явление,
което може да помогне на много хора
да живеят пълноценно, да се освободят от скованост, от болки, от трав-

СНИМКИ “ДУНАВ УЛТРА”

Не са ли ти леки краката, по-добре слез от колелото, препоръчва 73-годишният Петър Димитров

По време на велоприключението се създават
нови приятелства и запознанства
ми. Това наистина е моя лична кауза.
 Ако не беше вашето заболяване, щяхте ли да промените начина
си на хранене, на физическата активност, да погледнете на живота си от друг ъгъл?
- И преди диагнозата спортувах.
Но животът ми беше съвсем друг. И
моята цел, която си бях поставил - че
трябва да живея, изискваше да направя определени промени, да започна
да мисля и да живея по друг начин.
Без това, без тези основни неща, всичко отива по дяволите и е безсмислено. Ако продължиш по същия начин
- не става. Има хора, които оцеляват,
но те са много малко. Някои, които
се оставят на течението, най-често
си отиват... Не знам, може би аз си
въобразявам, но спортът ме направи
отново жив. В края на краищата, това
е моята кауза.
 Може ли да се каже, че с
“Дунав Ултра” изпробвате и личните си възможности, покорявате
собствени върхове?
- Да... Това велоприключение
изисква много воля, старание и подготовка - то не става само с желание. По пътя може да има много
изненади, не се знае какво ще ти се
случи, възможни са и технически

“
Íàäÿâàì ñå òîçè
ïúò êîìïàíèÿòà
îò õîðà íà ìîÿòà
âúçðàñò äà å
ïî-ãîëÿìà
Èìà è íåïðèÿòíè
íåùà. Íî íÿìà
êàê, òîâà å ÷àñò
îò èãðàòà
повреди, или пък да закъсаш, да
тръгнеш по тъмно... Човек няма как
всичко да предвиди.
 Споменахте как се подготвяте, но е важно и възстановяването след подобно предизвикателство, нали?
- Колкото и да е парадоксално, след
всеки етап формата се подобрява.

Може би част от теглото вече те напуска, тялото става по-леко, по-изчистено... Не бях карал седем дена с
такова натоварване, но миналата година, след като завършихме на Дуранкулак, се прибрах във Варна. И на
другия ден със зет ми - той също е
много запален колоездач, качихме се
на влака, стигнахме до Добрич и оттам тръгнахме към Генерал Тошево,
през Кардам, Дуранкулак и стигнахме
до Варна. Изминахме 180 километра,
без никакъв проблем. И 3-4 дена след
този, да го наречем, веломаратон, изкачихме и Беклемето, а то е ужасно за
каране: 25 километра само нагоре,
нагоре и няма край. Но успяхме.
Искам да кажа, че има задължителни медикаменти, които човек трябва да приема. Не може да се оставиш
само на една супа, на едно кебапче
или на една пържола. Задължително
е да се вземат витамини: магнезий на всяка цена, мултивитамини, калций... Правя си и масажи веднага след
карането на колело. Няма как, не
може човек да се оставя, защото иначе става натрупване и в един момент
всичко блокира. Краката трябва да
бъдат леки. Не са ли леки краката,
по-добре слез от колелото.
 Вие се прочухте като найвъзрастният участник в този веломаршрут. Това радва ли ви или,
напротив, не ви допада, че се обръща внимание на годините ви?
- Как да ви кажа... Егото на всеки
човек е нещо много тънко. Но няма
как да се скрие възрастта. Ще се радвам много, ако във велоприключението се включат мои връстници и даже
и по-големи от мен. Преди време
участвах в един маратон за колоездачи с 84-годишен човек от Сливен и
той караше много добре. Надявам се
този път компанията от хора на моята възраст да е по-голяма.
 Мислите ли, че и други ще се
вдъхновят от вашия пример?
- Ами, надявам се. Разбрах от
организатора на велоприключението, че има доста заявки за участие в
“Дунав Ултра” от хора на моята
възраст. Много ще се радвам на
старта да се видим, да се запознаем
и да караме заедно.
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Любов като на кино
Как българин и
кубинка се намериха
отново след
38 години
Таня ГЛУХЧЕВА

Островът на свободата е чудесно място човек да се влюби

Името Куба винаги е звучало екзотично, а жителите й - привлекателни, неустоими, изкусителни. Пурите, ромът, чистите и сякаш безкрайни плажове са задължителна
част от рекламата на тази страна.
Музиката, танците и веселбата са
запазени до днес. Чудесна обстановка човек да се влюби. Именно така се
ражда една истинска история на
двама влюбени - история, достойна
да намери място в литературата и
киното. Но, за разлика от измислените, тази вдъхновява, защото е изживяна, и ни кара да продължаваме
да вярваме, че голямата любов съществува...
През 70-те и 80-те години на миналия век много българи отивали на работа в Куба, завързвали запознанства
с местни мъже и жени, но щом изтичал
срокът - се прибирали обратно. Малцина от тях оставали или продължавали контактите си. Не това е случаят на
един наш сънародник, Д.А., който
срещнал любовта на живота си на
Острова на свободата. Но Съдбата ги
разделила за неопределен период от
време. Когато през 1983 г. той се
връща в родината, в продължение на
осем години си пишат писма с екзотичната Алисия. През цялото време си
обещават, че някой ден отново ще се
срещнат. Скоро него го избират за кмет
на родното му село, а разпадът на
СССР и наложеното от САЩ ембарго
усложняват положението в Куба. В
този момент островитянката е убедена, че любимият й ще направи всичко
възможно да й помогне, и чака с
нетърпение покана от него, за да дойде в България. Но така и не я получа-

ва. Писмата стават все по-кратки и поредки. “Дали е започнал да забравя
испанския език?”, чуди се тя. За да го
улесни, младата жена започва да учи
английски и му изпраща съобщения на
двата езика. Последното е от 1991 г.
Отговор не получава. По-късно, притеснена, че най-лошото му се е случило, спряла да пише. Решила да се справя сама с живота.
През това време нашият кмет се
жени за българка, защото не може да
заема такъв отговорен пост, пък да не
е семеен. От вярност към своята половинка, си налага да не отговаря на
получените писма, но ги съхранява
всички до едно в кутия, заедно със
снимките от страната, която го белязала завинаги.
Животът обаче си има свой план.
Когато един брак се сключва само за
успокоение на обществото, роднините
и клюкарите, той е обречен на провал.

Д.А. и Алисия в началото на връзката им

Реакцията на двамата

Любимата на кмета не може да
повярва, че получава вест от него
за първи път от 1991 г.

Когато му показах снимка на любимата му след толкова години,
той, без да се замисли и за секунда, възкликна: “Да, това е Алисия!”
И сякаш се подмлади и стана онзи 35-годишен мъж, който направил най-голямата грешка в живота си, качвайки се на самолета
към родината си.
Нейният отговор се забави няколко месеца. Дали защото не е
могла да повярва, че получава вест за пръв път от 1991 г. насам,
или е решила, че някой си прави майтап? Каквото и да си е помислила, важното е, че отговори: “Да, аз съм тази Алисия, която
търсите!”
Въпросът е... Какво ще стане от този момент нататък? Сега,
когато Съдбата им дава втора възможност, ще имат ли смелостта да се възползват? Ще продължим да следим случая.
Историята обаче има всички предпоставки този път да завърши с
щастлив край. Още повече, че днес да се свържеш с другия край на
света е по-лесно от всякога!

След няколко години разводът е факт,
а образът на Алисия оживява в сънищата му и Д.А. не спира да мисли за
нея. Щом чуе песен на испански език
по радиото, отпива глътка алкохол или
отива на плажа, спомените го пренасят в друго време, място и компания.
Но чувството на срам, че е предал
любовта, го изгаря и не се престрашава да й пише. Минават три десетилетия. “Вероятно е омъжена за друг. Или
не ме помни. Може да е починала, там
хората не живеят дълго...” - си повтаря безспир, като утеха или оправдание.
Когато човек остане напълно сам,
пенсионер е и единствените живи души
наоколо са домашните му любимци, има
достатъчно време да преосмисли грешките си и да се надява на чудо да получи
втора възможност да изживее това, от
което лекомислено се е отказал.
Срещаме се с Д.А. в китното му
родно село. Когато разбира, че говоря испански език, погледът му става
съвсем различен. Обещавам му да направя всичко възможно да разбера
какво се е случило с Алисия. В днешно време, благодарение на социалните мрежи, това е много лесно. За всеки случай се обръщам за помощ към
кубински приятел. Почти веднага успяваме да я открием във фейсбук.
Оказва се, че през последните 38 години жената била отворила кафене,
успяла да спести достатъчно пари, за
да си купи къща, сама е отгледала
двамата си сина, (не, те не са от главния ни герой. В действителност те са
били родени, когато майка им се е
запознала със сънародника ни. Но са
се разбирали като истинско семейство). Днес работи като секретарка на
факултет в университет.
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Крепостта Хоталич потайности и величие
Средновековният град край Севлиево е бил
най-големият след Плиска и Преслав
Ралица НИКОЛОВА

Но си заслужава. Да се види, да се
вдиша, да се пипне. Да се задъха човек
по стъпалата нагоре. Да се главозамае
от гледката на върха. Да осъзнае колко древни са народът и културата му.

Наследство

В сърцето на днешна България,
сгушена сред величествените гънки на
Балкана, крепостта Хоталич живее
вечен живот. Средновековният град,
изникнал още през пети век като военно укрепление, днес е изключително
добре консервиран и възстановен.
Само на 4 км от град Севлиево всеки
може да се докосне до духа на Средновековието, да разбере как са живели
първите българи по тези земи, да види
автентични останки от стари църкви и
жилища. Интересно е и е лесно
достъпно дори за малки деца.
Добре укрепени и обезопасени са
стълбите, които водят до върха на
крепостта и крепостната кула. Откъдето пък гледката наистина се запечатва завинаги в сърцето и ума. От едната страна се е ширнало поле като тепсия, от другата - Балканът е надигнал
страховита великанска снага. Възстановени са множество от постройките,
които са били зад крепостните стени.
Ясно човек може да различи домовете
и църквите.
Има и няколко стенобойни оръдия
- атракция най-вече за децата. В трите
възстановени къщи са накипрени
скромни, но любопитни експозиции
със средновековни облекла, оръжие,
открити съдове и оръдия на труда.
Археологическите разкопки на мястото продължават буквално и до днес.
Туристите могат да видят как от
пръстта изникват миниатюрни парченца от глинени съдове, монети и други
украшения на византийски войници
или старобългарски боляри.
Реставраторите са се погрижили
да направят пътечки, стълби и парапети до всички находки и разкопки.
Обиколката на цялата крепост отнема по-малко от час, но пък има десетки места за отдих - беседки, маси
с дървени пейки, каменни навеси.
Съвсем спокойно посетителите могат да планират пикник на поляната
или просто да се насладят на вдъхновяващата гледка, която изпълва очите
и отваря дробовете.
Хоталич е една от най-добре
поддържаните крепости в България.
Реставрацията й започва по европроект, а официално е открита за посетители през 2014 година от община
Севлиево. Днес е средище и на млади
творци, често има изложби и арт фестивали.
Крепостта е на 4 км от Севлиево и
е лесно достъпна през по-голямата част
от годината. Въпреки това все още не
е толкова добре позната не само на
чуждите, но и на българските туристи.

През 1981 г. започват цялостните
разкопки на Хоталич. Открити и разкопани са 86 каменни постройки, разположени вътре и извън очертанията
на крепостните стени. И двете части
на града били защитени от каменни
стени, изградени от дялани камъни
споени с хоросан. Заради денивелацията на терена, жилищата били полувкопани в стръмния склон от северната си страна, а доизграждани от южната. Открити са и 61 гроба, разпределени в няколко некропола. Крепостната
площ била над 15 дка, а тази на долния
град - около 43 дка.
Във външния град имало четири
квартала, три църкви, открити са работилници (оръжейна и ковашка), пещи
за топене на метал, керамични пещи,
като всички те са представлявали масивни каменни постройки. По-голямата част от населението живеело в каменни къщи на един или два етажа.
Външният град бил обграден с каменни стени, някои от които са запазени
до над 3 м височина, отбранителни
кули и 5 порти. За нуждите на занаятчийското производство са били изкопавани ями, в които се събирала
дъждовна вода. Открити са и над 130
средновековни гроба. Някои от тях са
с богат погребален инвентар - пръстени, гривни, обеци, кръстове и др.
В крепостната част са запазени
болярското жилище, малка семейна
болярска църква, казармени и складо-

ви помещения. В крепостната част от
града имало и резервоар за вода, който бил рядкост при средновековните
български крепости и предпоставка за
падането на добре изградени крепости
именно поради липсата на вода. При
разкопките е открита малка част от
глинен тръбопровод.

История
Градът е възникнал през V-VI век
като военно укрепление, а през Х век
е възстановен от българската държа-

СНИМКИ АВТОРКАТА

Много добре се виждат останките
от жилищни сгради във външния град
ва. Стоял е между средновековните
градове Търново и Ловеч и е определян като средновековен град с местно
значение. Просъществувал е до края
на ХVII век.
След възстановяването му през X
век Хоталич е бил най-големият по
площ, като изключим столиците от

Експозицията от средновековни предмети и облекла
е интересна за малки и големи

Първо и Второ българско царство
Плиска, Преслав и Търново. Предполага се, че когато турците завземат
Северна България, разрушават крепостта Хоталич и прогонват населението. Заселват се в долния Хоталич, на
левия бряг на река Росица, и го наричат Серви-Селви (Севлиево).

Пътят към крепостната кула
е добре обезопасен
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Тъмносиня престилка с
бяла якичка, синя или червена вратовръзка, син панталон и бяла риза. Така се влизаше в училище в едни не
много далечни времена, когато униформите бяха
задължителни. В първите класове с престилки ходеха и
момчетата, и момичетата, в
по-горните момчетата слагаха панталони и евентуално
сако. Единствените различия
включваха повече или помалко подкъсени престилки
или домашно плетени бели
якички. Празничната униформа пък беше тъмносиня

Сините престилки
вече са само в музеите
плисирана пола и бяла риза.
Униформите бяха премахнати преди повече от 30 години като “тоталитарни”.
Нищо, че в цял свят са
утвърдена практика. Именно
затова през 1994 г. тогаваш-

ният министър Илчо Димитров искаше да върне униформите, но го обвиниха, че
“връща соца”. Напоследък
обаче униформите започнаха плавното си завръщане
във все повече училища у
нас. Първо с тях започнаха
да се отличават частните
школа, а след това - общинските и държавните. Дрехите вече не са тъмни, а цветни, шарени, харесвани от
децата. Този път идеята не е
учениците да са еднакви, а
да се отличават с училището
си сред другите. Някои ръководства смятат, че униформите допринасят за подобряване на имиджа и престижа
на училището им. Други
застъпват идеята, че така ще
се скрият големите социални
различия днес, като в същото
време не се потиска индивидуалността на ученика.
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От синята престилка до
униформата за 200 лева
Новите училищни облекла - част от училищния живот,
задължение, престиж или опит за уеднаквяване
Деси ВЕЛЕВА

Макар че униформите не
са нововъведение в българската образователна среда,
все още родители не харесват подхода, задължителността и вида им. Те се питат дали униформата възпитава и учи, помага ли по някакъв начин и за какво. Някои от тях с радост приемат
иницативата на директора за
постоянно носене на униформена дреха, тъй като отпада ангажиментът им да
купуват непрекъснато нови
облекла според модата. Пък
и не одобряват в училищата
да се ходи с прокъсани дънки

примерно и с какви ли не тоалети. Други са против уеднаквяването на децата, а трети имат сериозни критики
към цените и качеството на
дрехите.
Въпреки че униформата
може да е утвърдена от
ръководството на училището
и купена от родителите, много ученици не я носят. Преди 2-3 години намример популярно столично школо
реши да лишава отличниците
от стипендия за успех при
две забележки за липса на
униформа. Мярката не подейства, тъй като стимулираше само отличниците, но не
плашеше децата с по-нисък
успех.
Днес ученическите униформи най-често се състоят
от блуза с къс ръкав тип лакоста, блуза с дълъг ръкав и
пуловер. По-рядко има

СНИМКИ ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

задължителни типове поли за
момичетата и панталони за
момчетата. В частните училища залагат на повече видове дрехи и атрибути - например сукмани, елеци и ризи,
предлагат се дори анцузи,
предназначени за съответното училище. В някои случаи
децата имат вратовръзки и
шапки, но те са по-скоро за
официални случаи. Някъде за
празнични поводи има и специални облекла.
Независимо от пълнотата
на ученическата униформа,
всяко училище държи на лого,
което присъства на ръкави
или ревери, като се пришива
или залепва. Има и такива
школа, които са възприели
носенето само на емблеми
като елемент към личните
дрехи. Десените на униформите са най-различни, преобладават каретата по поли и
пуловери, а цветовете са найчесто червено, синьо, зелено.
Докато преди години пазарът се диктуваше от еднадве фирми, които определяха цените на униформите,
сега основните играчи са
поне 7-8. Въпреки конкуренцията
много
родители
продължават да бъдат недоволни от качеството на предлаганите им дрехи и техните
цени. Някои от тях описват,
че още след първите ползвания са се сблъскали с разпрани шевове и яки, събиране на
плата, избеляване на цветове, както и с предлагане на
изкуствени материи.
Цените обаче си остават
основният проблем за родителите. Тези, които купуват
от години облекла, се оплакват, че с всяка следваща го-

Маските също станаха част от униформите
дина качеството пада, а цените растат. Бизнесът явно е
доста сладък и печеливш за
някои. В различни анкети
майки и бащи дават да се разбере, че биха отделяли до 100
лева от бюджета си за пълни
или частнични униформи.
Често обаче им се налага да
дават двойно по-големи
суми. Майките недоумяват и
как обикновена блуза от магазин може да струва два
пъти по-евтино от почти
същата, но със зашита или
изрисувана емблема на съответното училище, продавана
от специализирана фирма.
Бяла риза, пола, две блузи
с къс ръкав и две с дълъг
ръкав, суитчър, пуловер, елече, които са част от униформата на централно столично
училище, излизат например
200 лв. Две тениски и два
суитчера струват 122 лв. в
друго школо и поръчани от
друга фирма. Много родители се измъкват от финансовите дупки с повече изобре-

тателност и купуват по няколко броя идентични дрехи
от чужди сайтове на по-ниски цени и лепят на тях логото на училището. Разпространена е и практиката да се
препродават на следващия
набор облекла, които не са
много износени.
Все пак родителите
продължават да спорят и докато едни одобряват униформите като отличителен знак
на училището и дават за примери елитни учебни заведения, които се гордеят със
задължителни и пълни униформи, други ги определят
като много пари за нищо.
През последната година в
ролята на своеобразна униформа нахлу съвсем по нежелание защитната маска.
Шарена, платнена, медицинска, с висока степен на предпазване, тя влезе във всекидневието на учениците от
първите до гимназиалните
класове и май скоро няма да
излезе от там.
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Имаше ли основания СССР
да ни обяви война
на 5 септември?
Царство България не е било неутрално по
отношение на съветите през Втората световна
Румен ТОТЕВ, кап. I ранг о.з.

За да се смята една държава неутрална по време на военни действия, тя следва да
спазва Петата Хагска конвенция относно правата и задълженията на неутралните
държави, приета през 1907 г.,
а също и ХIII Хагска конвенция относно правата и задълженията на неутралните
държави в случай на морска
война, приета също през 1907
г. И двете конвенции са ратифицирани от Княжество България през 1908 г.
Няма да се спирам на
всички правила от двете конвенции и доколко те се спазват през Втората световна
война (1939-1945 г.) в България по отношение на Съветския съюз, с който официално не воюваме, а и дипломатическите отношения на Царство България със СССР не
са прекъснати. Тоест, ние оставаме неутрални по отношение на военните действия
между Третия райх и СССР,
независимо че ставаме съюзници на нацистка Германия
след 1 март 1941 г. Ще отбележа само тези членове от
двете Хагски конвенции, които имат връзка с

водените в Черно море
военни действия
и които според някои източници са били нарушени от
българските власти.
В V конвенция намирам
следния текст:
“Член 4. На територията
на една неутрална държава не
могат да бъдат образувани военни части, нито да бъдат откривани бюра за записване на
доброволци в полза на воюващите”.
В XIII конвенция чета следните текстове:
“Член 5. Забранено е на
воюващите да правят от неутрални пристанища и води
бази за морски действия срещу противниците, както и да
установяват там радиотелеграфни станции или какъвто
и да е друг апарат, предназначен да служи за съобщи-

телно средство с воюващи
сили на суша или по море.
Член 6. Предаването на
каквото и да е основание пряко или косвено на военни кораби, бойни припаси или
какъвто и да е военен материал от неутрална държава на
воюваща държава е забранено.
Член 8. Едно неутрално
правителство е длъжно да употреби средствата, с които разполага, за да попречи в границите на своята власт на стъкмяването или въоръжаването на
всеки кораб, за който има сериозни основания да вярва, че е
предназначен да кръстосва или
да участва във враждебни действия срещу една държава, с
която той е в мир. Освен това
то е длъжно да положи същата
бдителност, за да попречи на
отплаването вън от границата
на неговата власт на всеки кораб, предназначен да кръстосва
или да участва във враждебни
действия, който в границите на
казаната власт е бил изцяло или
отчасти приспособен за военна
употреба.”
Ще се огранича с коментара само на тези членове от конвенциите, доколкото в тях виждам нарушения от страна на
Царство България като неутрална страна към СССР по отношение на военните действия
в Черно море. Доказателства
привеждам по-долу. А щом те
са нарушени, не трябва да се
смята, че България е останала
неутрална по отношение на
СССР през войната му с Третия райх, т.е. с нацистка Германия, и по време на Великата
отечествена война на СССР.
Има военизиране на корабите на Българското търговско
параходно дружество (БТПД)
през 1941 г. До 1944 г. екипажите на корабите са военизирани, а параходите са взети под
наем или са напълно предадени
на германското военно командване. Всички плавателни съдове са загубени в хода на бойните действия по време на Втората световна война.

Загиват над 45 моряци
от екипажите на потопените
параходи. Потопени са и няколко частни гемии, използвани за превоз на стока и пътници в Черно море.
На 1 март 1941 г. Царство
България се присъединява към
Тристранния пакт. Българските параходи с българските си
екипажи и германски офицери в тях, а особено в края на
военните действия с често изцяло или частично германски
екипажи, изпълняват в Черно
и Егейско море превози на

военни стоки (въоръжение и
муниции), хранителни и други припаси, но понякога и на
войскови подразделения.
Загубени са всички параходи:
“Княгиня Мария Луиза”,
1941 г. - пожар и взрив в Пирея;
“Шипка”, 1941 г. - взрив от
съветска мина пред Балчик;
“Родина”, 1941 г. - взрив
от две български мини южно
от Созопол;
“Евдокия”, 1943 г. - атака
от съветската авиация в Севастопол;
“Варна”, 1943 г. - торпедна атака от съветска подводница, плаваща в конвой край
Евпатория;
“България”, 1943 г. - торпедна атака от британска подводница в Егейско море, южно
от гръцкия остров Аморгос;
“Балкан”, 1943 г. - торпедна атака от британска подводница в Егейско море, край остров Мудрос;
“Цар Фердинанд”, който

на 2 септември 1944 г. е предаден на германците, по-късно
през 1944 г. е потопен от торпедна атака на френска подводница в Егейско море;
“Бургас”, който на 2 септември 1944 г. е предаден на
германците, по-късно през
1944 г. е изоставен в Солун, а
съдбата му е неизвестна.
Това са кораби, за които
ясно е видно, че са предназначени да участват във враждебни действия срещу СССР и
други страни, противници на
нацистка Германия. Това се
доказва и от факта, че два от
параходите - “Евдокия” и
“Варна”, са потопени край
съветското крайбрежие - в
Севастопол, и край Евпатория.
В частност, параходът “Евдокия” е използван в Севастопол като база на I германска
десантна флотилия и е бил потопен там швартован на кея.
През 1941-1944 г. българските корабостроителници

Нашият торпедоносец “Дръзки” е ескортирал
търговски съдове, обслужващи Райха
във Варна в изпълнение на
германските корабостроителни програми

строят и ремонтират
военни кораби
за Кригсмарине
(германския военен флот) в
Черно море. Общо за нуждите
на германския военен флот в
българските корабостроителници са построени: 91 военноморски десантни кораба
(баржи) MFP, 35 броя миночистачи (траулери) KFK. Същите са предадени на германския
военен флот и са включени в
бойните действия на Кригсмарине срещу съветския ВМФ в
Черно море.
В началото на военните действия срещу СССР Германия не
притежава военноморски флот
в Черно море. В София се установява Германски морски
щаб за свръзка - Военноморска
група “Юг”, под чието командване до 1944 г. действат германските военноморски сили в

Черно, Егейско и Адриатическо море. Във Варна се установява Германско специално командване. Трите най-големи по
това време български корабостроителници: “Държавна корабостроителница” - Варна,
“Кораловаг” АД и “Флотски
арсенал” - Варна, са включени
в германските военноморски
корабостроителни програми.
Изпълнените в тях поръчки за
германския военноморски флот
бележат най-съществената част
от реалната подкрепа, която
България оказва като съюзник
на Германия през Втората световна война. Адмиралът на
флота на СССР И.С. Исаков
още през войната (той е първи
заместник на Наркома на
ВМФ) отбелязва за морските
действия в Черно море: “Ново
беше масовото прилагане на
бързоходните десантни баржи...
На първо време те се използваха предимно като транспорти,
но постепенно с различно

въоръжение те станаха универсални бойни съдове...”
В българските корабостроителници всички части и инсталации за строителството на
военноморските десантни кораби и въоръжени траулери
KFK идват с влакови композиции от Германия. Преписките
между германското флотско
групово командване “Юг” и
българското военно министерство за строителството и ремонтите на плавателни съдове
приключват на 12 август 1944
г., когато в писмо до германския войскови комендант в
България началникът на III
отдел на щаба на войската
съобщава: “Въпроса за прекратяване поръчките в българските корабостроителници ще Ви
изясни негово Превъзходителство германският пълномощен
министър в София г-н Бекерле. Заповед. Генерал-майор
Георгиев”.
Значимостта на това строителство предизвиква и

серия от
протестни съветски
дипломатически ноти
до българското правителство.
Министерството на външните
работи на СССР изразява още
на 9.09.1941 г. протест пред
българския пълномощен министър в Москва относно
“превръщането на България,
подобно на Румъния, в плацдарм за военни действия срещу Съветския съюз и за нападения през Черно море...”. А в
нотите, изпратени в периода
21 януари-18 май 1944 г., се
поставя въпросът за незабавно прекратяване на строежа
във Варна на германски военни лодки и катери, използвани
срещу СССР. В тях България
се обвинява, че съдейства на
Германия във войната на Източния фронт. Посочва се, че
“Варна и Бургас са превърнати в германски бази, а германски самолети използват български летища за нападения над
СССР”. Неслучайно след 9
септември 1944 г. само българският военен флот като част
от българската армия е “разформирован и третиран като
победен противник с произтичащите от това последствия”,
а корабите му са зачислени в
състава на съветския Черноморски флот, за радост на българските военни моряци - за
сравнително кратко време. Военноморските флагове на корабите се съхраняват в Централния военноморски музей в
Санкт Петербург в Русия като
пленени знамена.
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Четене в памет
на Евтим Евтимов
Връчват наградите на конкурса
„Горчиво вино” в рамките
на Алея на книгата в София

СНИМКА АРХИВ ДУМА

Евтим Евтимов
Алея на книгата в София ще се
състои от 6 до 12 септември в пешеходната част на бул. “Витоша”. Наред
с предлагането на хитова и най-нова
продукция на издателствата се очертава наситена културна програма.
От няколко години стана традиция
по време на Алеята да се връчват наградите от Националния конкурс за любовна лирика “Горчиво вино”, а
утвърдени български поети да се включват в поетично четене в памет на Евтим

Евтимов. Събитието сега е на 8 септември от 18 ч. в жълтата шатра на
Литературния кът, близо до пресечката
на бул. “Витоша” и ул. “Солунска”,
научи ДУМА от ИК “Персей”.
Половин час преди това, от 17.30 ч.,
Добромир Банев ще раздава автографи
на книгите си в шатра 22 на “Персей”
(пресечката с ул. “Гладстон”). Той ще се
включи с нови, непубликувани стихове
в литературното четене в памет на класика на любовната лирика Евтим Евтимов. В него ще участват и Венко Евтимов, Костадин Филипов, Анжела Димчева, Катя Кирянова, Димитър Христов,
Катя Кремзер, Петя Хантова, Виктория
Катранова, както и наградените в осмото издание на поетичния конкурс.
От САЩ пристига професорът от
университета в Ориндж каунти Атанас Раденски, който ще представи второто, обновено издание на романа си
“На парти при президента” на 7 септември от 18 ч. в шатра 22. За Алея на
книгата ще дойде и любимият автор на

Българка танцува
в спектакъл
на Кремълския балет

СНИМКА “ЖОКЕР МЕДИА”

Ивана Харизанова
Талантливата Ивана Харизанова, ученичка в Московската държавна академия
по хореография, ще танцува
приказната героиня Принцеса Флорина в спектакъла на
Държавния Кремълски балет
“Спящата красавица” на
7 септември в зала 1 на
НДК. Ивана, която през ноември ще навърши 16 години, е участвала в “Дон Кихот” на Имперския руски
балет, в “Баядерка” на Софийската опера и балет с
участието на примата на
Болшой театър Светлана
Захарова, в “Дон Кихот” на
Софийската опера и балет с
участието на Екатерина
Крисанова и Иван Василев.
На 8 и 9 септември в
зала 1 на НДК Държавният
Кремълски балет ще представи “Лебедово езеро”. Художествен ръководител и гла-

вен балетмайстор е н.а. РФ
проф. Андрей Петров.
Организаторите от “Жокер медиа” напомнят, че са
спазени всички ограничителни КОВИД мерки. Отстоянието е през два стола (продава
се 1/4 от капацитета на залата), артистите от Държавния
Кремълски балет са ваксинирани, а престоят в залата е
задължително с маски. Националният дворец на културата гарантира санитарен
КОВИД контрол на всички
пространства в сградата.
Билети се продават в мрежата на Ивентим и на касите
на НДК. За деца и младежи,
занимаващи се с танцово изкуство, има специални намаления. Гастролът на Държавния Кремълски балет е под
потронажа на посолството
на РФ в България с подкрепата на “Лукойл България”.

младите читатели в Северна Македония Горян Петревски. На 10 септември от 19 ч. в Литературния кът той
ще представи романите си “Марта” и
“Сама”. До момента “Марта” има 21
издания в РС Македония и е една от
най-продаваните книги в страната.
Две изключително успешни сред читателите и получили големи литературни
награди книги ще бъдат представени от
преводачите им на 11 септември. От 17
ч. в шатра 22 на фокус ще бъде романът
“Мареси: Хрониките на Червеното абатство” от финландската писателка Мария
Турчаниноф. Представя Галина Узунова.
Същия ден от 18 ч. в Литературния
кът преводачката Анета Данчева-Манолова ще разкаже любопитни неща за
“Братя” - шедьовъра на белгийския фламандски писател Барт Муярт. Тази модерна класика за всички възрасти, преведена на повече от 20 езика, спечели найголямата награда в света, присъждана за
книги за деца и млади читатели - Мемориалната награда “Астрид Линдгрен”.

Фолклорни вълни заляха
СОК „Камчия”
В продължение на девет
дни СОК “Камчия” се
превърна в притегателен
център за стотици любители на българското от цялата
страна. Пилотното издание
на фолклорния фестивал
“Фолклорни вълни” събра
над 400 гости, а певци,
танцьори и музиканти от 13
състава в пъстри носии с
разнообразна програма и
хореография радваха публиката в амфитеатъра на комплекс “Камчия” всяка вечер
в периода 21-29 август.
Организатори на фестивала
са Цвета Галунова и Николай Корчев в партньорство
с комплекс “Камчия”.
Освен вечерната концертна програма гостите на
фестивала имаха възможност да видят уникална изложба, представяща България с нейните разнолики
села, шарени носии, автентични традиции и пъстри

обичаи, представена от талантливите Ина Николова и
Таня Димитрова. Домакините предложиха на своите
гости разходка с лодка по
живописната река Камчия,
посещение в Музея на кристалите, както и в уникалния по рода си Музей на
спорта, в който се намира
най-голямата частна колекция в България, предоставена от известни български
спортисти - световни, европейски и олимпийски шампиони. Една от любимите
дестинации на гостите на
фестивала бе емблематичният Планетариум и Музей
на астронавтиката, които
също се намират в района
на комплекса. А всяка вечер
по време на хоротеката,
която продължаваше до ранните часове на следващия
ден, Ники и Ваня от ФТК
“Плетеница” показваха на
гостите ново хоро.

СНИМКА “ФОЛКЛОРНИ ВЪЛНИ”

НАКРАТКО

Фестивалът „Сцени
на Струма” събира
творци в Невестино
Нов фестивал - “Сцени на Струма”, организират от 4 до 6 септември община Невестино и Музикална
къща “Престо”. Фестивалните дни
предвиждат богата детска програма, концерти и спектакли за възрастни, ателиета за изкуства, съобщи
БТА. Откриването ще бъде с първия
от три концерта от поредицата
“Детски сцени на Струма”, с участието на млади инструменталисти. Ще има танцови и вокални
изпълнения от различни жанрове. В
следобедните часове в събота и
неделя ще има занимания по изобразителни, музикални и поетични изкуства в двора на кметството на
с. Неделкова Гращица. Театралният
жанр ще бъде представен с “Детско
влакче на Надеждата” и “Приказка
за възрастни”. Предвидени са вечерни концерти “Музикални залези над
Струма”. На 6 септември, в Деня
на Съединението, ще има Празничен
и заключителен концерт в Кюстендил, пред читалище “Братство”.

Почина певецът
Петър Янъков
Почина Петър Янъков - оперен певец и солист на различни хорови, оркестрови и оперни формации, сред които
Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор “Светослав
Обретенов”, с многобройни изяви из
Европа и Япония. Дългогодишен журналист, сътрудник със статии на културна тематика в множество престижни
национални вестници и културни периодични издания. Опелото ще се извърши
на 5 септември от 13 ч. в църквата
“Свети Седмочисленици” в София.

Отиде си композиторът
Микис Теодоракис
Гръцкият
композитор Микис Теодоракис
почина на 96-годишна възраст,
съобщи гръцкото
Министерство на
културата. ЛегенСНИМКА GUY
дарният автор на WAGNER/УИКИПЕДИЯ
балета “Зорба гъркът” е икона на
съпротивата срещу бившата военна
хунта, един от символите на слънчева
Гърция, припомня БНР. Роден е на
29 юли 1925 г. През 1964 г. става
депутат с Единната демократическа
лява партия (ЕДА). По време на Втората световна война участва в съпротивителното движение, залавян е и е
подлаган на разпит от фашистите. В
периода на Гражданската война (19461949) е заточен на остров Икария, а
след това и в концлагер. През 1950 г.
завършва Атинската консерватория,
от 1954 до 1959 г. учи в Парижката
консерватория. В този период създава
множество прелюдии, сонати, симфонии и три балета. През 1959 г. се
завръща в Гърция, но поради политическата му дейност музиката му е
забранена, а той лежи 6 месеца в
затвор. През 1969 г. отново попада в
концлагер. След застъпването за него
на световноизвестни личности той напуска Гърция и живее в Париж до
падането на военната хунта през
1974 г., когато се завръща окончателно
в родината си. През 80-те и 90-те
години е избран за депутат два пъти с
Гръцката комунистическа партия (ККЕ)
и два пъти с “Нова демокрация”, бил
е министър без портфейл в правителството на Константинос Мицотакис.
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ДНЕС

СЪБОТА
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ВТОРНИК

СРЯДА

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
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o

С

28

o

С

28

o

27

С

ВИДИН
26 c

ПЛОВДИВ
25 c

СОФИЯ
23 c

РУСЕ
25 c

САНДАНСКИ
27 c

ВАРНА
23 c

ПЛЕВЕН
25 c

БУРГАС
25 c

o

С

25

o

С

24

o

С

В Източна България ще има временни увеличения на облачността и
ще духа слаб североизточен вятър. Облачността ще е променлива,
без валежи. Вятърът ще е слаб, предимно от североизток. Сутринта
ще е по-хладно, а през деня максималните температури ще са
предимно между 22 и 27 градуса. Над Черноморието облачността
ще е променлива. Повече слънце ще има в часовете около обяд. Ще
духа до умерен североизточен вятър, който привечер ще отслабне и
ще се ориентира от изток-югоизток. Ще бъде по-хладно с максимални температури 22-25 градуса. Температурата на морската вода е
около 25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 Ã‡ı‡‡Î. “‡ÈÌ‡Ú‡ Ì‡ Ú‡ÎËÒÏ‡Ì‡ ‰ÂÚÒÍË Ë„‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ /◊ÂıËˇ, 2007„./
11.00 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 ¿ÙÂ‡Ú‡ ì—ÚÓÛÌî ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ,
2003„./
13.30 œ˙ÚˇÚ Í˙Ï ‚˙ı‡ Ú‚ ÙËÎÏ
/¡˙Î„‡Ëˇ, 2007„./
14.30 —‡ÏÓ ÒË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ‰ÂÚÒÍË
Ú‚ ÙËÎÏ /ﬁÊÌ‡ ¿ÙËÍ‡,
2009„./
14.45 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ /Ô/
16.30 ËÚ‡ÈÒÍËÚÂ ‡ÌÚËÍË „Ó‚ÓˇÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡
16.40 ¬ Ó„ÎÂ‰‡ÎÓÚÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ,
2016„./, ÂÊËÒ¸Ó ﬁÎËˇ
˙Ì˜Â‚‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 ≈‰Ì‡ Í‡ÎÓËˇ ÌÂÊÌÓÒÚ Ú‚
ÙËÎÏ /2 ˜‡ÒÚ/
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ,
7, ÔÓÒÎ. ÂÔËÁÓ‰/ (12)
22.00 ŒÚ‚˙‰ ˜ÂÚ‡Ú‡ Ú‚ ÙËÎÏ /
¡˙Î„‡Ëˇ, 2003„./
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ”ËÌÓÌ‡ ⁄Ô Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÒÂÁÓÌ, 12, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/ (14)
00.15 ¡Õ“ Ì‡ 60 /Ô/
01.15 »Á‚˙Ì Ë„‡Ú‡ /Ô/
01.45 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /3 ÒÂÁÓÌ,
7, ÔÓÒÎ. ÂÔËÁÓ‰/ (12)
02.40 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
03.40 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.35 ”ËÌÓÌ‡ ⁄Ô Ú‚ ÙËÎÏ /2
ÒÂÁÓÌ, 12, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/Ô/ (14)

00.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.30 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(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 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
09.00 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ (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 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡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—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)

06.00 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî /Ô./
07.00 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
(Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ)
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ (2015 „.)
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.30 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.111
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ΔÂÌË Ã‡˜Â‚‡
18.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.7 ÂÔ.5
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.36
21.00 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.70
22.00 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ (2014 „.)
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.3
00.00 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.20 ÂÔ.16
01.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.19
02.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.90, 91

06.00
07.00
08.00
09.00

“ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
»Á·ÓË-2021
“ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
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 ÓÊÂÌËÏî ¯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 ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡
ÁÌ‡ÌËˇ
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì“Ë ‡ÍÓ‰‡î - ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
23.10 Õ‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÒÂÁÓÌ 10.
ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - Á‡·‡‚ÌÓ ÚÓÍ ¯ÓÛ
00.05 ìÀ˛·Ó‚ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇî
- Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
01.50 ìÀÂ„‡ÎÌË Í‡‰ˆËî - Ë„‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
03.25 ìÕ‡Ò‡ÏÂ Ò ‚ÒË˜ÍËî
04.05 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
04.55 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡

ОВЕН

ВЕЗНИ

Деловите ви ангажименти ще ви натоварят с
нови отговорности, но
така увеличавате шанса
си да спечелите.

Посветете се на удовлетворяването на желанията си и не губете време в
дрязги. Очакват ви хубави
дни.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Доста забързано ще преминете през уикенда, независимо от настроението ви за отдих и развлечения.

Доверете се на близките
си хора и заедно ще постигнете повече в общо
занимание. Очаква ви успех.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Делата ви днес ще бъдат
успешни, ако проявите
търпение и оставите обстоятелствата да работят във ваша полза.

Днес ви предстои неочаквана среща, която ще
събуди много противоречиви чувства у вас. Бъдете
предпазливи.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Колебливостта може да
ви изиграе шега. Умеете
да анализирате логично
всяка ситуация и това ви
прави ценен съветник.

Ако не бъдете достатъчно
внимателни през днешния
ден има вероятност да останете изключително разочаровани.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Не е изключено да настъпи
коренно противоположен
развой на делата ви, но
това няма да доведе до
негативни последици.

Възможностите ви за
извънредни приходи днес са
много добри. Има вероятност и да ги пропуснете
при прекалено колебание.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Отдайте се днес на заслужена почивка и оставете
настрана всички ангажименти, които могат да
бъдат отложени.

Доброто организиране на
делата ви ще ви дава
увереност, че нищо важно
няма да ви се изплъзне от
погледа днес.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

15

ПЕТЪК
3 СЕПТЕМВРИ

2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

В Дpевен Рим мъжът, който давал клетва,
трябвало да постави ръка на тестисите си.

—ÎÂ‰ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÎÓ·ËÚÂ
Á‡ „Ó‚ÓÂÌÂ ÔÓ ÏÓ·ËÎÌËˇ ÚÂÎÂÙÓÌ ¯ÓÙ¸ÓËÚÂ ÒÔˇÎË ‰‡ „Ó‚ÓˇÚ. —Â„‡ ÔË¯‡Ú ÂÒÂÏÂÒË...

В Кливлънд, Охайо, е незаконно да ловиш
мишки, без да имаш валиден ловен лиценз.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿À≈ —¿Õƒ⁄– —“¿Õ Œ¬,
ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ÚÂÌ¸Ó
¿“¿Õ¿— Ã≈–ƒΔ¿ÕŒ¬, ÔÓÎËÚËÍ
¬¿—»À Õ¿…ƒ≈ÕŒ¬,
ÔÂ‚Âˆ, ÍÓÏÔÓÁËÚÓ
À»ƒ»ﬂ ¬⁄À Œ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
Ã¿À»Õ¿ œ≈“–Œ¬¿, ÂÊËÒ¸ÓÍ‡,
ÒˆÂÌ‡ËÒÚÍ‡, ‡ÍÚËÒ‡
Ã¿–»ﬂ ƒŒÕ≈¬¿, ÔÓÂÚÂÒ‡

Поли Генова ще пее
в Борисовата градина
Талантливата изпълнителка ще представи специално
създадени концертни версии на най-големите си хитове
Поли Генова ще изнесе своя първи голям самостоятелен концерт в
София, като ще пее на
10 септември, от 20 ч., в
Парк-театър “Борисова
градина”. А до талантливата изпълнителка за втори път това лято ще застане Владимир АмповГрафа. С тази изява обичаната певица празнува и
30 години на сцената,
като за целта е подготвила неповторим музикален
спектакъл за почитателите си. Билети за събитието се продават в мрежата на Eventim.
Решението на Поли
Генова да се качи и на
софийска сцена с второ-

то издание на #1 идва
след успеха на концерта
й в пловдивския Античен
театър на 30 юли. В
Парк-театър “Борисова
градина” и с подкрепата
на Столичната община
певицата ще представи
специално създадени
концертни версии на хитовете си и впечатляваща хореография към тях.
Феновете ще имат възможност да се насладят
на изпълнения на живо
на Last Night, превърнала се в най-слушаната
песен в родния ефир, If
Love Was a Crime, “На
инат”, най-новия й
сингъл No more, както и
нежната балада “Тръгни

СНИМКА ДОРИАН ТОДОРОВ

Кадър от концерта на изпълнителката
в пловдивския Античен театър
навреме” в дует с Любо
Киров, която двамата
представиха премиерно
под тепетата.
“Миналия
месец

сбъднах една голяма моя
мечта на сцената на Античния театър в Пловдив
- първия ми самостоятелен концерт! Беше наис-

тина незабравимо преживяване! Получи се
уникална енергия, която
имах шанса да споделя
със страхотния ми екип
и специалните ми гости.
Сега е време да представим проекта #1 и на софийската публика на
10 септември в Парк-театър “Борисова градина”. Нямам търпение да
изживеем тази емоция
всички заедно, този път
в София!”, заяви Поли
Генова.
Организаторите обещават концертът в българската столица да се
състои, съобразно всички противоепидемични
мерки.

ÕÂÛÏÓÌËˇÚ ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ
Ì‡ ÒÔÓÚÌËˇ ÓÚ‰ÂÎ
‚ Î˛·ËÏËˇ ÌË ‚ÂÒÚÌËÍ
¬À¿ƒ»Ã»– Õ» ŒÀŒ¬
˘Â ÔÓ˜ÂÔË ÔËˇÚÂÎË Ë Ó‰ÌËÌË Á‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ ÒË ‰ÂÌ. «‡
ÍÓÎÂ„‡Ú‡ ÌË ÌˇÏ‡
Ú‡ÈÌË ÌËÚÓ ‚˙‚ ÙÛÚ·ÓÎ‡, ÌËÚÓ ‚ ÚÂÌËÒ‡,
ÌËÚÓ Ì‡ ÍÓˇÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÓÎËÏÔË‡‰‡
ËÎË Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ Ô˙‚ÂÌÒÚ‚Ó. ÕÓ Ì‡È‰Ó·˙ Â ‚˙‚ ÙÂıÚÓ‚Í‡Ú‡, Ú˙È Í‡ÚÓ
ÓÚ ÎË˜ÂÌ ÓÔËÚ ÁÌ‡Â ‚ÒË˜ÍË Ú˙ÌÍÓÒÚË
Ì‡ ÚÓ‚‡ ·ÓÈÌÓ ËÁÍÛÒÚ‚Ó. —˙Ò Á‡‚Ë‰Ì‡ ÎÂÍÓÚ‡, ‚Â‰Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ Ë ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Á‡ ıÛÏÓ „ÎÂ‰‡
Ë Ì‡ ÒÎÛÊÂ·ÌËÚÂ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË, Ë Ì‡
ÊË‚ÓÚ‡ Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ.
œÓÊÂÎ‡‚‡ÏÂ ÏÛ ÌËÍÓ„‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ
ÔÂ‰‡‚‡, ‰‡ ÔÂ˜ÂÎË ‚ÒË˜ÍË Ì‡‰ÔÂ‚‡Ë ÓÚ ‡Á Ë ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‰‡
‚ˇ‚‡ ‚ ÒÂ·Â ÒË.
ŒÚ ÂÍËÔ‡ Ì‡ ƒ”Ã¿

Филм разказва за улиците на София

Дължината на пръстите издава изневярата

Пазят ли улиците на българската
столица любопитни истории? Какво
знаем за имената им? Кои са историческите личности, които стоят зад тях?
Ако сте сред хората, които са си зада-

Дължината на пръстите при жените
издава склонността им да изневерят на половинките си, гласи публикация в “Байолоджи летерс”, която се позовава на изследване на екип от Оксфордския университет.
В проучването са участвали 474 души,
чиито анатомични параметри са били измерени и анализирани. Оказва се, че жените, изневерили повече от веднъж на своите
спътници, се различават от лоялните по
това, че левият им показалец е по-дълъг от
безименния пръст. Такава зависимост не е
установена при мъжете.
Констатациите шокираха експерти, чиито първоначални намерения били да изследват връзката между склонността на
дамите да мамят партньора си и нивата на

вали подобни въпроси, или просто имате интерес към такива интересни или
малко известни факти, добре е да си
пуснете bTV на празничния 6 септември от 20 ч. Именно тогава ще бъде
излъчен новият епизод “Улиците на
София” - част от документалната поредица “Неразказано в историята”.
Във филма зрителите ще тръгнат
на вълнуваща и забавна разходка из
централните софийски улици, на която ще ги поведе водещият Драго
Симеонов. Той, заедно с доктор
Петър Величков - литературен историк, изследовател и текстолог, ще
Водещият Драго Симеонов ще поведе повдигнат завесата и около едни от
зрителите на вълнуваща разходка
най-пикантните и забавни истории.
ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

»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;
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естроген. Специалисти от университета в
Бингхамтън, Ню Йорк, твърдят, че склонността към изневяра не е свързана с възпитанието, а е генетично заложена при някои
и зависи от мутации в 11-а хромозома.
Изследователите интервюираха 200 млади
хора и след това изследваха тяхната ДНК.

Котките и кучетата
ни правят щастливи
Проучване на шведски експерти разкри, че котките и кучетата правят хората
щастливи. Това се дължи на факта, че
собствениците обичат да галят домашните си любимци. А положителната реакция след игра с тях възниква в резултат
на отделянето на окситоцин, известен
като хормон на щастието.
Усещането за допир е изключително
важно за хората, подчертават още специалистите. В научна публикация те обясняват, че общуването с домашен любимец - котка или куче, може да окаже
успокояващ ефект в различни ситуации.
Това е свързано с дишане, с топлина определен вид отговор, който човек получава. Приятно е, когато някой позволява да бъде гален и показва, че му харесва, отбелязват изследователите.
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Мъри пое
Левски

Станимир Стоилов получи от Наско Сираков
фланелка с надпис “Стоилов 2024”

Той заслужава безсрочен договор, отбеляза Сираков
“След 13 години най-успешният
треньор на Левски се завръща в найтежкия момент на клуба. Това ще бъде
повратна точка в бъдещето. Още
веднъж: “Добре дошъл, Мъри, в родния си дом!”, обяви собственикът на
“сините” Наско Сираков при официалното представяне на Станимир Стоилов като нов старши треньор. Сираков връчи на треньора синя фланелка
с надпис “Стоилов 2024”, с което на-

мекна, че договорът на хасковлията е
за два сезона с опция за удължаване.
“От моя гледна точка, Мъри ще има
цялото доверие на света. Мъри е заслужил моето доверие за безсрочен
договор, но ако го питате него - няма
да има и миг спокойствие. Той получава цялата власт в спортно-техническата част. Единственият човек, с който
ще решава ситуациите, ще бъда аз”,
допълни Сираков.

“С общи усилия трябва да направим публиката на Левски да е доволна.
Имаме много малко време. Очаквам да
има повече доверие в нашата работа.
Понякога ще се налага да бъда изключително остър в някои моменти.
Изоставаме доста в борбата за титлата. Не е реално да очакваме да догоним лидерите, но ще се борим за спечелване на купата”, заяви Стоилов и
призова феновете за подкрепа.

Роналдо профука дузпа,
но подобри рекорда си

СНИМКИ БГНЕС

Кристиано Роналдо вкарва
с глава 111-ия си гол за Португалия
Група С
(снощи): Италия - България; Литва - Северна Ирландия. Неделя: България - Литва (19.00); Швейцария - Италия (21.45) 1. Италия 9 2. Швейцария
6 3. Северна Ирландия 1 България 1
5. Литва 0.
Група А
Португалия - Ирландия 2:1 0:1
Игън (45) 2:1 Роналдо (89 и 90+6), проп.
дузпа: Роналдо (П-15); Люксембург Азербайджан 2:1 1:0 Пинто (9) 2:0
Родригес (28-д) 2:1 Махмудов (67); 1.
Португалия 10 2. Сърбия 7 3. Люксембург 6 4. Ирландия 0 5. Азербайджан 0.
Събота: Сърбия - Люксембург; Ирландия - Азербайджан.
Група D
Франция - Босна и Херцеговина

Кристиано Роналдо записа пореден рекорд в кариерата си.
36-годишният нападател пропусна дузпа в 15-ата мин., но с два
късни гола в 89-ата и 96-ата минута спаси Португалия от
домакински резил и донесе победа над Ирландия с 2:1 в мач от
група А на квалификациите за Катар 2022. Така мегазвездата
вече еднолично оглави класацията за най-много голове (111) с
националната фланелка, като изпревари иранеца Али Даеи.
Дузпата беше отсъдена за нарушение на Джефри Хендрик,
но вратарят Гавин Базуну отби удара на Роналдо.
Стражът на гостите спаси топовен негов шут от фаул в 88ата мин., но капитулира при 2 удара с глава на капитана на
Португалия в самия край на мача.

1:1 0:1 Джеко (36) 1:1 Гризман (40);
Казахстан - Украйна 2:2 0:1 Яремчук
(2) 1:1 Валиулин (74) 1:2 Сикан (90+3)
2:2 Валиулин (90+6). 1. Франция 8 2.
Украйна 4 3. Финландия 2 4. Босна и
Херцеговина 2 5. Казахстан 2. Събота:
Украйна - Франция; Финландия - Казахстан
Група F
Дания - Шотландия 2:0 1:0 Вас
(14) 2:0 Мееле (15); Фарьорски острови - Израел 0:4 0:2 Захави (12 и
44) 0:3 Дабур (52) 0:4 Захави (90+2);
Молдова - Австрия 0:2 0:1 Баумгартнер (45+1) 0:2 Арнаутович
(90+4). 1. Дания 12 2. Израел 7 3.
Австрия 7 4. Шотландия 5 5. Фарьорски острови 1. Събота: Фарьорски
острови - Дания; Израел - Австрия;
Шотландия - Молдова.

Група G
Норвегия - Нидерландия 1:1 1:0
Холанд (20) 1:1 Клаасен (37) Турция Черна гора 2:2 1:0 Юндер (10) 2:0
Язъчъ (31) 2:1 Марушич (40) 2:2 Радунович (90+7); Латвия - Гибралтар 3:1
1:0 Гутковскис (50) 1:1 Де Бар (71) 2:1
Гутковскис (85) 3:1 Сиганикс (89). 1.
Турция 8 2. Нидерландия 7 3. Черна
гора 7 4. Норвегия 7 5. Латвия 4. Събота: Латвия - Норвегия; Гибралтар - Турция; Нидерландия - Черна гора.
Група H
Русия - Хърватия 0:0; Словения Словакия 1:1 0:1 Бозеник (32) 1:1 Стоянович (42); Малта - Кипър 3:0 1:0
Атард (44) 2:0 Мбонг (46) 3:0 Мбапе
(54). 1. Хърватия 7 2. Русия 7 3. Словакия 6 4. Словения 4 5. Малта 4. Събота:
Кипър - Русия; Словакия - Хърватия.

Австралиец отказа Гришо на US Open
Григор Димитров се отказа в края на третия сет в
двубоя срещу Алексей Попирин (Авл, №73) от II кръг
на на US Open. Българинът
“хвърли кърпата” и поздрави съперника при 6:7 (4), 6:7
(4), 0:4. Той потърси медицинска помощ в началото на
втория сет заради проблеми
в левия крак. Тогава и играта беше прекъсната заради
дъжд над Ню Йорк.
Гришо отпада за втора
поредна година във II кръг

на турнира от Големия шлем,
като преди 12 месеца го
спря Мартон Фучович

(Унг.).
Срещу Попирин публиката беше разделена в симпа-

тиите си, но след като си
разменяха пробиви и стигаха до тайбрек, и в двата случая спечелени от Попирин, в
третата част Григор отново
допусна пробив и в гнева си
счупи ракетата си и получи
официално предупреждение.
Така българското участие на US Open приключи,
след като още в I кръг отпаднаха Цветана Пиронкова
(№107) и “щастливата губеща” Виктория Томова
(№117).

ПО БНТ 3
ФУТБОЛ
21.20 Световни квалификации
за Катар 2022 (обзор)
ПО ДИЕМА СПОРТ
ФОРМУЛА 1
12.30 и 16.00 Тренировки
за ГП на Нидерландия
ПО МАКС СПОРТ 1
ЕВРОВОЛЕЙ
15.45 Полша - Португалия
18.15 Черна гора - България
21.30 Украйна - Сърбия
ПО ЕВРОСПОРТ 1
ТЕНИС
11.00, 12.30, 18.45
US Open
КОЛОЕЗДЕНЕ
15.00 Обиколка
на Бенелюкс, V етап
16.00 Обиколка
на Испания, ХIX етап
Утре
ПО БНТ 3
ФУТБОЛ
21.40 Украйна - Франция
23.40 и 0.10 Световни
квалификации (обзори)
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
17.00 Уимбълдън - Оксфорд Юн
ПО ДИЕМА СПОРТ
13.00 и 16.00 Тренировка и
Квалификация за ГП Нидерландия
ПО МАКС СПОРТ 1
ЕВРОВОЛЕЙ
17.00 Черна Гора - Словения
21.30 Сърбия - Полша
ПО ЕВРОСПОРТ 1
18.45 US Open
В неделя
ФУТБОЛ
ПО БНТ 1
19.00 България - Литва
ПО БНТ 3
18.55 Англия - Андора
21.40 Швейцария - Италия
ПО ДИЕМА СПОРТ
ФОРМУЛА 1
16.00 Старт за
ГП на Нидерландия
ПО МАКС СПОРТ 1
ЕВРОВОЛЕЙ
17.00 Чехия - България
20.30 Гърция - Полша
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
18.50 Обиколка
на Испания, XXI етап
ТЕНИС
22.00 и 2.00 US Open
В понеделник
ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
20.30 Япония - Оман
ПО МАКС СПОРТ 1
ЕВРОВОЛЕЙ
16.45 Италия - България
20.00 Словения - Беларус
АВТОМОБИЛИЗЪМ
22.00 Nascar Cup:
Старт в Южна Каролина
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
13.30 Обиколка
на Испания (обзор)
14.30 и 15.30 Обиколка на
Великобритания, I и II етап
ТЕНИС
17.45 и 0.00 US Open
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