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банкомат процент
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Започна преброяването на българите
Хората, живеещи постоянно в България, може да се преброят
онлайн на Census2021.bg или от преброител. Кампанията започна
днес и ще продължи до 3 октомври.
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РУМЕН РАДЕВ:

Валентин ГЕОРГИЕВ

Няма да предам
левите хора

В
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Валерий Гергиев
дирижира
концерт в зала
„България”

50 ст.

БРОЙ 171 (8766)
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Единствените думи на Борисов, които имат значение, са тези, които
ще произнесе пред следващия главен прокурор, заяви президентът

инаги, когато дойде някакъв
официален празник, свързан с историческа дата или събитие, политиците ни вкупом започват да
дитирамбят с патетични слова
какви предци сме имали и какъв
светъл пример са ни дали. Така се
получи и вчера навръх Съединението. На фона на случващото се
в държавата тази лицемерна тирада отблъсква повече от всичко. Но
и в словоблудството трябва да има
някаква мярка. Да зовеш за единение, като в същото време плюеш
по опонентите си и политиканстваш с разюздана ярост и злоба, го
може само Борисов. “Днес държавата ни е разделена от този, който
е призван да пази нейното единство. Обединителят на нацията я
потопи в омраза, несигурност и
хаос. Затова сега се нуждаем от
обединение”, четем от фейсбук
профила на бившия Първи.
Странно, ако той не може,
поне пиарите му не се ли усещат,
че сам прави точно това, което уж
отрича. Вместо да си брои пачките и кюлчетата, не минава ден, в
който да не обсъжда останалите.
Но така ще е, след като му разрешиха да надигне глава и да си
развява коня наляво и надясно. В
качеството си на какъв например
Борисов “инспектира” преди дни
строителна площадка на АМ “Хемус”, нарушавайки демонстративно Закона за движение по пътищата? Проблемът не е дребен, а
системен, защото го прави не за
първи път.

“Що се отнася до тревогите на левите хора в България, които се опасяват да не
бъде предадена тяхната надежда, ще им кажа: “Не аз
съм човекът, който ще ви
предаде”. За себе си гаран-

тирам”, заяви Румен Радев.
Единствените думи на
Бойко Борисов, които имат
значение, са тези, които ще
произнесе пред следващия
главен прокурор, коментира президентът думите на

Бойко Борисов, че държавният глава разделя нацията
и създава хаос в страната.
Не е работа на министрите да създават партия,
подчерта той. Ако искат да
бъдат полезни за общество-

то, те не трябва да създават
просто поредния политически проект, а да следват една
по-широка философия към
цялото общество, коментира Радев.
Стр. 3
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EUR:
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България отбеляза тържествено 136-та годишнита от Съединението на Княжество България с Източна
Румелия. Пред президентството се проведе тържествена смяна на почетния гвардейски караул
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Започна преброяването на българите
Осемнадесетото преброяване на
българите и жилищния фонд започна и
ще продължи до 3 октомври, съобщи
Националният статистически институт
(НСИ). В полунощ беше отворена информационната система и всеки, който
живее постоянно в България, може да се
преброи онлайн на имейл Census2021.bg
на сайта на НСИ. От института препоръчват преброяване по интернет, защото е бързо, лесно, удобно и в условията на пандемия е безопасно.
За да бъде преброен човек, е необходима регистрирация с валидна електронна поща, ЕГН и номер на български
документ за самоличност. Данните се
използват само за идентифициране на
лицето и не се съхраняват от НСИ. След
потвърждение на регистрацията се получава имейл с линк, на който трябва да
се кликне до два часа. Отваря се екран
за попълване на електронната преброителна карта, в която трябва да се влезе
с имейла и паролата от регистрацията.

Преброителната карта съдържа
въпроси за жилището и хората в едно
домакинство. Попълването й отнема
средно 20 минути. Ако незавършена
страница остане отворена без въвеждане на данни повече от 30 минути,
връзката прекъсва. Всеки преброил се
ще получи съобщение с уникален 15цифрен код, който трябва да запази и
да предаде на преброителя, когато посети жилището. Кодът може да бъде
поставен и на входната врата. Важно е
да бъде посочен адрес, на който се
живее в действителност, а не по регистрация. Българите, живеещи постоянно в чужбина, ще бъдат преброени в
страната, в която живеят, посочва НСИ.
Санкцията за неучастие в кампанията е
160 лв. От НСИ увериха, че пенсионерите, които нямат възможност да участват в преброяването по различни
причини, няма да бъдат глобявани.
Информацията за тях ще бъде взета от
НОИ или от ЕСГРАОН.

СНИМКА БГНЕС

43-годишен мъж от Дупница е задържан за големия пожар, изпепелил
емблематичната сграда “Купола” в центъра на Благоевград, съобщи
районният прокурор Борислав Ковачки. Причината за палежа е залято с
бензин ел. табло след скандал в дискотека, помещаваща се в постройката

Омбудсманът настоя за служебно
преизчисляване на пенсиите
Омбудсманът Диана Ковачева препоръча на управителя
на Националния осигурителен
институт(НОИ) Ивайло Иванов да организира служебно
преизчисляване на индивидуалния коефициент на пенсиите
при 172 226 души, засегнати
от промените в Кодекса за социално осигуряване. Това са
хора, които вече получават
държавна пенсия, но още не са
достигнали
пенсионната
възраст за трета категория
труд, поради което нямат втора пенсия. Основната им пенсия обаче е намалена от самото си отпускане. Повод за настояването са десетките сигнали и въпроси на граждани,
които се интересуват от влез-

Не бива в условията на КОВИД-вълната да бъде
застрашено здравето на хората, смята Диана Ковачева
лите на 1 септември нови промени в Кодекса за социално
осигуряване (КСО). С тях се
изменя механизмът за определяне на намалението на осигурителния доход, от който се
изчислява индивидуалният коефициент при определяне на
размера на пенсиите на хората, родени след 31 декември
1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд.
Ковачева подчертава, че
промените могат да се прилагат при изчисляването на всички лични и наследствени пен-

СКРЪБНА ВЕСТ

сии, свързани с трудова дейност, които се отпускат след 31
август 2021 г., както и на пенсии с по-ранна начална дата, ако
действието по отпускането им
не е приключило до влизане в
сила на измененията и не е определен размерът им.
70% от пенсионерите, попадащи в кръга на хората, които ще имат право да поискат
преизчисляване, са с пенсии за
инвалидност заради общо заболяване, трудова злополука
или професионална болест.
Възможността за повиша-

СНЕЖКА
РАНГЕЛОВА
ИВАНОВА
На 55 години

Вървя изправена през живота!
Продължаваме да сме заедно,
защото те обичаме!
И ти ни обичаше!
А любовта не може
просто да изчезне!
Колегите от ДУМА

на заявления за преизчисляване
да е 30 септември, има реална
опасност много възрастни, самотно живеещи или трудноподвижни хора да се насочат към
офисите на НОИ, без реално да
имат право на преизчисление.
Не бива да се допуска хората да бъдат поставяни пред избор да застрашат още повече
здравето си, отивайки до офисите на НОИ, в момент на увеличаващи се случаи на КОВИД19 и в разгара на четвъртата
вълна на епидемията, категорична е Ковачева.

Седем кандидати искат 6,3 млн. лева за банята в „Овча купел”
Деси ВЕЛЕВА

С дълбока скръб съобщаваме,
че на 04.09.2021 г.
почина нашата колежка

ване е свързана с персоналния
характер на пенсиите и не дава
яснота кои от лицата, получаващи и в момента пенсии от
НОИ, могат да очакват положителен резултат, подчертава
Ковачева. Според нея неяснотите създават риск голям брой
от потенциално правоимащите пенсионери да пожелаят да
се възползват от възможността за преизчисляване на пенсията, дори ако не са убедени, че
тя ще бъде повишена.
По думите на Ковачева макар крайният срок за подаване

Докато Върховната административна прокуратура поиска Столичната община и Министерството на
културата да направят проверка на
обшествената поръчка за ремонт на
банята в “Овча купел”, се оказа, че
от кметството вече избират изпълнител, показа проверка на ДУМА.
Спорната поръчка е на финалната
си права, въпреки че ВАП е образувала преписка за недопустима намеса в предназначението и режима на
опазването на сградата като културно наследство. Вече е ясно, че седем

кандидати искат да вземат 6,3 млн.
лева без ДДС за превръщането на
рушащата се сграда в реакреационен и научен център. Според заданието в половината от сградата ще
се използват минералните води, а в
другата ще има Център за върхови
постижения. Именно той предизвиква вече години скандали и има съмнения, че това ще засегне статута на
сградата в нарушение на Закона за
културното наследство.
Седемте кандидати за реконструкцията са “Интepxoлд”, обединение “PИM-Meaцa ГИ”, в което влиза “Гaлчeв инжeнepинг”, “Koнcopциyм Бaнкя 2020”, oбeдинeниe
“ГEO EC APX”, с участник

“Гeocтpoй”, “Парсек груп”, “Пи ес
пи” и “ЕКСА”. Не е ясно обаче кога
ще бъдат отворени офертите им с
ценовите предложения и кога ще има
избран изпълнител.
Това е третата обществена
поръчка по този обект и именно
предишната, която бе прекратена в
края на април, бе посочена като причина за напускането на Тодор Чобанов от поста на зам.-кмет по културата. Тогава конкурсът, обявен от
Столичната община, бе за наполовина по-малка сума и по-малко дейности. Този път парите са повече, а
поръчката по неизвестни причини бе
пусната от името на Регионалния
исторически музей на София.

Пореден протест срещу кариерите над Белащица
Жителите на родопските села Белащица, Гълъбово
и Марково излязоха на пореден протест срещу кариерите край населените места. Недоволството беше под
формата на автошествие, като се спазваха противоепидемичните мерки. Автомобилите потеглиха от центъра
на Белащица и преминаха през кръговото кръстовище
на Околовръстния път и Кукленско шосе, покрай кариерите, след това през селата Гълъбово и Марково.
Недоволните хора настояват институциите да за-

щитят обществения интерес и да не допуснат удължаване на договорите на концесионерите. Въпреки че
срокът на единия от тях - с “Холсим кариерни материали Пловдив”, вече е изтекъл, има заявено искане за
удължаването на контракта за още 15 години.
Продължаване на концесията с 25 години искат и от
“Европейски пътища”, които възобновиха дейност след
спечелено дело, концесионният им договор изтича през
февруари 2022 г.
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Правосъдният министър
Янаки Стоилов
Гарантирам, че няма да предам левите хора, които се опасяват да не бъде предадена тяхната надежда, заяви президентът Румен Радев по време
на празненствата за Деня на
Съединението в град Раковски.
Трябва да се актуализира бюджетът, защото ни предстоят
трудни времена, подчерта той.
Тази седмица Радев ще покани
ЦИК на разговор за евентуалното провеждане на избори 2
в 1, които трябва да се организират добре и без проблеми, за
да не бъдат компрометирани.
Държавният глава смята, че
вотовете трябва да се организират така, че да могат двете
паралелни кампании за парламент и за президент да се водят по начин, по който хората
да могат справедливо, честно
и обективно да изразят своя избор. Според него обстановката в парламента е толкова изнервена, че срива всякакви
усилия за постигане на някак-

просто поредната партия, а да
следват една по-широка философия към цялото общество.
Има вълна за промяна, но никоя партия не може да монополизира надеждите на българите. Нито една партия няма
силите да се справи сама. Добре ще е нашите политици найнакрая да осъзнаят това и,
макар и от третия опит, да
потърсят най-сетне диалога”,
призова Радев. Той уточни, че
служебният кабинет е доказал,
че хора от различни хоризонти могат да работят заедно и
ефективно за България.
Единствените думи на Бойко Борисов, които имат значение, са тези, които ще произнесе пред следващия главен
прокурор, коментира Радев
думите на лидера на ГЕРБ
Бойко Борисов, че държавният глава разделя нацията и
създава хаос в страната.
Съединението ясно показа,
че силното общонародно дви-

СНИМКА БГНЕС

Президентът настоя организацията на парламентарния
и президентския вот да бъде такава, че да гарантира честни избори

РУМЕН РАДЕВ:

Няма да предам левите хора
Единствените думи на Борисов, които имат значение, са тези,
които ще произнесе пред следващия главен прокурор, заяви президентът
во рационално решение.
Радев поясни, че темата за
служебното правителство не е
на дневен ред. “Все по-често
се спряга политически проект
на министрите на икономиката и на финансите. Ако искат
да бъдат полезни за обществото, те не трябва да създават

жение за обединение е в основата на националния подем,
заяви премиерът Стефан Янев.
Днес, когато страната ни е изправена пред редица предизвикателства, е пагубно отчуждението на гражданите от обществения живот, посочи той.
Янев призова към мъдрост, от-

говорност и единни усилия за
благополучието на държавата.
“Съединението е миг на национално самочувствие и жажда за справедливост. Нашите
предци са могли да се обединят в името на общ идеал.
Можем и ние. От римско време има една сентенция: разде-

ляй и владей. Но тя е за онези,
които искат да властват над
народа си и да го отслабват.
Нека за нас, които искаме той
да добрува, да бъде обединявай и развивай. Пожелавам
честит празник, кураж и вяра
на българския народ”, заяви лидерът на БСП Корнелия Ни-

нова в къщата на Иван Вазов,
където беше представена книгата “Дарителят отец Кирил
Нектариев”.
136-та годишнина от Съединението на Княжество
България с Източна Румелия
беше отбелязано с инициативи
в цялата страна.

БСП със 7 решения за излизане от кризата
парно и т.н. и да има енергийни помощи на социално слабите за зимата.
“Борбата със спекулата, ако се

появи такава, трябва да е безкомпромисна. Всичко това е изпълнимо и
работещо и ще помогне на много хора.

СНИМКА БГНЕС

Председателят на БСП Корнелия
Нинова настоя парламентът да вземе 7
важни решения за излизане от социалната и КОВИД-кризата. Предложенията
ни са лесни за изпълнение, стига да има
разум и отговорност, заяви тя в Сопот,
където беше по случай празника на града и 136-ата годишнина от Съединението. Бе открит и нов клуб на БСП.
Нинова поиска с всички налични
ресурси от актуализирания бюджет да
се платят заплатите, обезщетенията и
да се преизчислят пенсиите. “Да се
купят лекарства и да се промени методиката за оценка на медицинския труд
за КОВИД-19. Да се плати по една
заплата на самоосигуряващи се, ако
останат без работа, и на родители, ако
останат вкъщи да гледат децата си”,
напомни тя предложенията на социалистите.
БСП отново настоя мярката 60/40
да се промени на 80/20 или 80/0 - в
зависимост от степента на затваряне
на фирмите. Сред другите идеи е
въвеждането на нова методика за ценообразуване на енергоносителите с
цел намаляване на цената на ток, газ,

Трябва само спокойно и хладнокръвно
да се изпълни”, призова Нинова.
“Недоумявам каква е тази политическа лудост, която обхвана държавата. Цели браншове са на улицата и
протестират справедливо - земеделците за обезщетения от градушките, работници за изработени и неплатени
заплати, ресторантьори и хотелиери за
обезщетения от затворени бизнеси,
здравната система прегрява отсега.
Цените летят нагоре, доходите се стопяват. На фона на всичко това т. нар.
партии на протеста се разправят кой в
кой офис ходил и за какво се е пазарил”, възмути се Нинова. Тя обвини
служебните министри на икономиката
и на финансите, които вместо спешно
да решат най-важния въпрос - социалния, се занимават с партийно строителство на нов проект. Най-жалкото е,
че това дава основания на Бойко Борисов да морализаторства и да се прави на спасител, смята Нинова.
Днес в 17 часа ПГ “БСП за България” ще върне на президента Румен
Радев третия проучвателен мандат за
съставяне на правителство.
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Таксата за теглене от
банкомат - вече и процент
от сумата
Печалбата на банките се е увеличила с 35% за година
Банките продължават да
вдигат таксите си за обслужване на граждани и фирми. Някои от най-големите трезори
направиха промени в тарифите си. От началото на месеца
Банка ДСК промени тарифата
си, като при теглене от банкомат на същата банка таксата
стана 0,15%, но не по-малко
от 0,30 лв., а при теглене от
банкомат на друга банка таксата е 0,20% от сумата, но не
по-малко от 1,50 лв.
Същата такса от 0,20% от
сумата, но не по-малко от 1,50
лв., вече се плаща и при теглене от банкомат в чужбина.
Досега таксите бяха фиксирани на 0,30 лв. за теглене от
банкомати на банката и 1,50
лв. за други банкомати.
С повишаването на таксите
на банките много хора закриват част от сметките си. Наред
с това много граждани започ-

наха да теглят наведнъж поголеми суми, за да използват
банкоматите по-рядко и съответно да плащат по-малки такси. Това вече е комисиона в
размер на 0,15% върху теглената сума, коментира за “Радио Варна” финансовият анализатор Десислава Николова.
Тя не изключва възможността
другите финансови институции също да въведат този
принцип: “Определено това не
е типично за този вид операции. Интересно е дали други
банки ще последват примера.
Свидетели сме през годините,
че дори и да няма предпоставки за вдигане на таксите, щом
една банка го направи и другите следват нейната политика.”
Според Николова с въвеждане на тази комисиона се очаква да бъде ограничено тегленето на суми, по-големи от 200
лева. От друга страна, банката

иска да стимулира плащанията
с дебитна карта на ПОС терминал, т.е. максимално да бъдат
ограничени операциите, които
са свързани с теглене на суми
от банкомат. Въпреки въведената комисиона таксите при
теглене от банкомат остават в
пъти по-ниски в сравнение с касовите операции. Десислава
Николова коментира тенденцията клиенти да закриват сметките си: “Ако трябва да търсим
нещо положително във вдигането на таксите, е, че то кара
потребителите да се замислят
как да оптимизират своите разходи и да закриват сметките,
които не са им необходими”.
Данните на БНБ показват,
че банките са в изключително
добро състояние. Печалбата
им в края на юли стигна 804
млн., за година се вдигна с 35%.
Банките в края на юли имат
активи от 130,6 млрд. лв., с

което стават по-богати от
държавата, защото заложеният
в бюджета за тази година БВП
е 126,5 млрд. лв. Според последните данни на БНБ през
юли активите на банковата
система са нараснали с 2,1
млрд. лв.
В структурата на активите
делът на кредитите и авансите
спрямо края на юни се повишава от 61,1 на 63,5%, а този на
дълговите ценни книжа намалява от 15,3 до 14,9%. Същевременно банките държат на депозит сума, която също се добли-

жава до БВП. Общо влоговете
на домакинствата, бизнеса и
финансовите институции в края
на юли са 111,3 и за месец са
се увеличили с 1,9 млрд. лв. Основен принос за това са увеличените депозити на бизнеса с
1,4 млрд. лв., въпреки че за част
от фирмените депозити няма
лихва. Спестяванията на домакинствата имат скромно нарастване от 88 млн. лв. за месец.
Кредитирането продължава да
е активно, като за юли са отпуснати нови заеми за 900 млн.
до общо 72,4 млрд. лв.

ИТН заговори за преразглеждане на концесионните договори
Концесиите в България са силно
подценени като такси, които събира
държавата, заяви пред БНР Любомир
Каримански, председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси, депутат от “Има такъв народ”.
Каримански се обяви за преразглеждане на концесионните договори и даде
примери - фирмата “Дънди прешъс

метълс” е добила и изнесла суровина в
размер на 12 200 килограма злато за
повече от 1,2 млрд. лева. Концесионната такса на тази компания е 1%.
Защо главна прокуратура не обърна
внимание поне на един от докладите
на Сметната палата, попита Каримански.
“Ние защитаваме интереса на

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 07.09.2021 г. се навършват
10 години от смъртта на

ХРИСТО ИВАНОВ
ОБРЕШКОВ
Добрите хора не умират,
не се превръщат в пепел или в дим,
те винаги оставят светла диря
и честен път, по който да вървим.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА
МУ ПАМЕТ!
От семейството

държавата от гледна точка на експлоатиране на природните богатства на
страната. Ние трябва да се съобразяваме и с политиката на ЕК за това как
и по какъв начин експлоатираме природните си богатства”, добави Каримански.
По-късно министърът на финансите Асен Василев също се изказа за уве-

личаване на концесионните такси. В
момента от годишната концесионна
такса за всички концесии - вкл. за полезни изкопаеми, плажове и т.н., държавата прибира само 80 млн., обясни
Василев.
Коментар на стр. 5

Рекорден добив
на пшеница у нас

Електрическите крушки
ще са с нови етикети

Над 7 000 000 тона
пшеница е ожъната в
България, като това е найголямото количество за последните години. Според
браншовата организация
на зърнопроизводителите
поне от две десетилетия в
пазарната статистика не е
регистриран толкова висок
среден добив при толкова
висока изкупна цена на
зърното. Над 560 килограма от декар е средният
добив за цялата страна тази
година, което е със 150 килограма повече от реколтата през 2020 г.
При 12 милиона декара пшеница излиза рекордна реколта в страната - над
7 милиона тона, каза производителят Илия Проданов, цитиран от БНР.
Зърното е борсова стока и
тази година се продава на
добри цени. “Но това не
значи, че ще направим го-

Нови етикети на осветителните тела влязоха в
сила от септември. Те вече ще показват повече характеристики - освен мощността и класа на енергийна ефективност, потребителите ще научават вида на
излъчваната светлина, трептенията и продължителността на живот на продукта. Заради завишени критерии за енергийна ефективност вече има нова скала
от A до G, като досегашните плюсовете към класа
(A+/A+++) се премахват.
Новите енергийни етикети за осветителните тела
ще бъдат въвеждани в търговската мрежа и онлайн
магазините поетапно до пълното заменяне на досегашните. Нов елемент в енергийния етикет на електрическите крушки е QR кодът, който препраща към
европейската продуктова база данни EPREL. В нея
потребителите ще намерят допълнителна полезна
информация - например за цвета на излъчваната от
източника светлина (топла бяла, неутрална бяла,
студена бяла), възможността за димиране (засилване
или намаляване на интензивността на светлината),
средната продължителност на живот, индекса на
цветопредаване и трептенето. Комисията за защита
на потребителите ще контролира дали търговците
спазват новите изисквания.
Онлайн магазините трябва да започнат да публикуват новите етикети непосредствено до цената на продукта от 21 септември. Възможно е обаче доставяните
на купувача продукти да носят старите етикети.

леми печалби, защото инфлацията ни удря много и
с цена на товарите, и в цена
на препаратите, и горивата”, каза Проданов. Той не
пропусна да коментира и
публикациите, че добрата
реколта ще позволи на
зърнопроизводителите да
подновят луксозния автопарк, с който от години се
асоциират след конфликта
си с бивш финансов министър. “Аз съм готов с
всеки един, който мисли в
тази насока, да дойде с мен
един ден и да жъне цял ден
с мен. Няма никакъв проблем тогава да караме
бентлита вече”, коментира
Проданов.

www.duma.bg
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Кон-кре-ти-ка!
Велиана ХРИСТОВА

Ако някой е очаквал,
че преброяването на населението в Северна
Македония няма да породи нови антибългарски изблици, лъгал се е.
Нищо не се е променило
при съседите - антибългарската политика,
особено дирижираната
от сърбите от средата на
миналия век, не е премахната ни от улиците,
ни от учебниците, ни от

медиите и пропагандата
там. Станаха известни
нови факти за чудовищен
натиск, омраза и дори
физически репресии над
хората с българско самосъзнание и поругаване на български символи - сега, преди преброяването. Сакън, да не се
разбере, че българите
там са най-много! Прощавай, съседе Заев, ама
не се надявай Страсбург
да ги обяви за македонци, щото това само би
възродило практиката на
Коминтерна! А щом българите са малцинство,
защо сте осеяли Скопие
и Охрид с паметници на
българи, та чак “стария
бугараш” (врага на Тито)
Методи Шаторов сте
турнали в средата?!
Но как да е иначе
след “празния” договор
за добросъседство, под-

писан от Бойко Борисов
през 2017 г.? Не търсете другаде виновника,
наш е той, че и премиер
ни беше. Сега всички у
нас рипат, че Заев бил
учредил “българско малцинство”. Да, няма
българско малцинство
там, няма и македонско
малцинство тук. Да, нашата държава признава
еднакви права на всички
хора, независимо от етноса им. Всички граждани трябва да имат равни
и еднакви права в интегрирано общество, което е задължително за
Балканите, където държави и етноси са се
прегръщали твърде “топло” през вековете. Не
може да се правят “възродителни процеси”
днес и отгоре на всичко
- с упование на Европа.
Но пасаран!

Изходът обаче не е в
обилното политкоректно
словоблудие от времето
на Борисов, което продължава и досега. Няма
ли най-сетне от Външно
да изпратят в Европа
ясен текст с примерите
първо от открадната ни
история и второ - от
това, което се случва днес
с българите в Северна
Македония. Кон-крет-но!
Кой е Климент Охридски,
кой е Самуил, кои са
Гоце, Яне и Даме, как в
Скопие са фалшифицирани братя Миладинови и
как днес там подхвърлят
пред вратите на българите разфасовани кокошки! Никой не оспорва днешна РСМ, нито
днешния й език, нито 70годишната й история.
Оспорваме лъжите и политическите й инсинуации на наш гръб.

Дъвката „концесия”
Мая ЙОВАНОВСКА

Думата “концесия” у
нас стана мръсна. Това
не е от вчера. Заради
цялостното отношение
на държавата през последните години към
концесиите и изключително неизгодните договори, които бяха сключвани. Особено тези за
подземните богатства.
Богатства, които не се

възстановяват. Тези ценни ресурси на страната
ни се отдават срещу
минимални такси на всякакви концесионери, които правят луди милиардни печалби. Не е тайна, че таксите ни са сред
най-ниските. И като калкулация на калпавото
управление се оказа, че
вместо държавата да се
стреми да повиши собствените си приходи,
богатствата ни се пропиляват срещу смешни
пари за хазната.
За да има адекватно
решение този проблем,
трябва
дългосрочна
стратегия как да опазим
ресурсите си и да не
позволяваме тяхното
безмозъчно пропиляване. Трябват промени в
закони, наредби, поста-

новления и много як
контрол. И защото това
би засегнало много интереси, е очевидно, че
няма как да стане набързо и на крак. Ако
целта е да има резултат.
Точно тази брадясала
с десетилетия тема обаче
се зъвъртя в последните
дни. Любомир Каримански, днес депутат от
ИТН в парламента, който заради постоянните
противоречия е с коефициент на полезно действие нула, изневиделица
подхвана тази тема. Дали
ИНТ наистина иска да
реши този проблем е реторичен въпрос. Просто
започна да се разтяга
нова дъвка. Дали предизборна, дали заради неадекватност - все едно. И
вместо да видим мобили-

зация за приемане на
поправките в бюджета,
защото иначе кризата
съвсем ще ни затисне,
ние слушаме упражнения
на тема концесии.
Преди дни финасовият министър Асен Василев оповести анализ,
според който държавата
получава от концесиите
на всички подземни и
надземни богатства без
летищата около 80 млн.
лв. Става въпрос за кариери, злато, мед, ски писти, вода и плажове. Наистина ли толкова струват богатствата на земята ни? Не, разбира се,
но въпросът няма как да
се реши в момента,
бълбукането е само предизборно. А парламентът има спешни неща да
реши - сега!

Фалшив патос
От стр. 1
Инак Борисов не
смее да се появи на публично място в града, снима се по селата на предизборни обиколки, а
лъжите и хвалбите са му
по-нагли дори от времето на джипката.
Умният нe oтгoвaря нa
прocтaкa, зaтaпвa гo c двe
приказки, дoри нe влизa в
cлoвeceн двубoй с хора,
които са мнoгo пoд нивoтo
му. Така постъпи и президентът, както винаги:

“Единствените думи на
Борисов, които имат значение, са тези, които ще
бъдат произнесени пред
следващия главен прокурор.” Казаното от Радев
не е заяждане на дребно,
но такива като Борисов
и феновете му едва ли
биха схванали смисъла.
Не може да има никакво
обединение между искащите радикална промяна
и онези, които живеят
заради и от корупция,
постове и ограбване на
държавата. Воят наисти-

на е огромен, както е
огромна и съпротивата
срещу запушването на
пробойните, откъдето
изтичаха милиони и дори
милиарди, откъдето се
крадеше денонощно и се
уреждаха мутро-мафиоти
на отговорни постове, за
да управляват краденето.
A cпoмнятe ли cи
кoлкo “oбeдинeни” бяха
при рaзгрaбвaнeтo нa
държaвнaтa хaзнa? Вceки
cи имaшe рecoр - патриотите държаха търгoвиятa
c бългaрcки дoкумeнти,

ГЕРБ цоцаха от acфaлтa
на магистралите и caнирaнeтo, a ДПC - от eнeргeтикaтa и минeрaлнитe
cурoвини. Прoкурaтурaтa
пък покриваше всички... За
това ли “съединение” се е
размечтал Борисов? Няма
как да стане. Но тъжното
е, че конкретните “отговорни лица” още не са зад
решетките. И вината за
това е на новите партии и
на техните лидери с пословичния им егоцентризъм. Да бяха млъкнали
поне малко.
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1911 - РАЖДА СЕ ТОДОР ЖИВКОВ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ДЪРЖАВЕН ДЕЕЦ (УМИРА 1998 Г.). Участник в антифашисткото движение, партизанското му име е
Янко. Държавен ръководител в
продължение на 35 години, генерален секретар на ЦК на БКП
(1954-1989). На 13 декември 1989
г. е изключен от партията, малко преди смъртта му членството му в БСП е възстановено.
Автор на “Избрани съчинения” (в
39 тома), на книгите “Срещу някои лъжи”, “Без
догма (Размисли за политическите нрави)”, “След
студената война”, “Мемоари”.
1940 - ПОДПИСАНА Е КРАЙОВСКАТА СПОГОДБА. Условията на
договора налагат Румъния да върне на България
Южна Добруджа, както
и да се осъществи обмен
на населението от Северна и Южна Добруджа. Така 88 000 румънци, заселени от
румънските власти след
края на Втората балканска война през 1913 г., когато територията
на Добруджа е окупирана от Румъния, са принудени да напуснат и да се преселят на север. В
същото време 65 000 българи от северната част
емигрират в родината.
1954 - ОТКРИТ Е ПАМЕТНИКЪТ НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ. Монументът, висок 37 м, е
създаден от колектив с
ръководител скулпторът
Иван Фунев с идеята да
символизира признателността на българския
народ към руските воини. Автори са арх. Данко
Митов, арх. Иван Васильов, арх. Любен Нейков
и арх. Борис Капитанов,
а скулптори - Иван Фунев, проф. Любомир Далчев, Мара Георгиева, Васка
Емануилова, Васил Зидаров и Петър Дойчинов.
Художник-график е Борис Ангелушев. Първата копка е направена на 5 юли 1952 г., а на откриването
присъства и съветският маршал Сергей Бирюзов.
1964 - ОТКРИТ Е АРХИТЕКТУРНО-ЕТНОГРАФСКИЯТ КОМПЛЕКС “ЕТЪР”. Намира се на 8 км
от Габрово. Представлява възстановка на българския
бит, култура и занаятчийство. Идеята за създаването
му принадлежи на
Лазар Донков. В
АЕК “Етър” се намира единствената у нас сбирка на
народна техника на вода. Всички обекти са в действие, така, както в миналото. Занаятчийската
чаршия представя образци на балканската архитектура, разкриващи самобитния талант на
възрожденските строители. През 1971 г. комплексът е обявен за паметник на културата.
1998 - ОСНОВАНА Е GOOGLE. Американската
интернет компания е базирана в гр. Маунтин Вю,
щата Калифорния. В нея
работят над 20 хил.
души. Компанията е
създадена от Лари
Пейдж и Сергей Брин
(американец от руски произход), докато те са
студенти в Станфордския университет и се опитват да измислят ефикасен алгоритъм (машина) за
търсене на уеб страници по ключова дума. Компанията разполага с хиляди сървъри по света, които
обработват милиони заявки за търсене всеки ден.
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Свободата на
малоумието изпързаля
демокрацията на разума
Оскъдицата на мисленето ни очерта нови червени линии:
да не бъдем нито здрави, нито смислени в политиката
Юри МИХАЛКОВ

В условията на КОВИД-епидемията и на политическата криза сиромашката ни държавица
изкова нови стандарти на свободата и демокрацията.
Да вземем коронавируса.
Някакви си умници по наши и
далечни земи взели да зомбират
българите да се ваксинират. Да
ги баламосват с историческия
опит на света, че ваксините са
най-добрият лек срещу заразите. Намериха се и такива, които
се разровиха из скриновете на
непотребното ни минало, за да
извадят оттам овехтелите и никому ненужни внушения, че несвободната ни държава била победила заразните болести със
задължително ваксиниране.

О-о, свещена
простота!
Победила е смъртността, ама
не е била демократична и не е
имала вакси плурализъм!
Нещо обаче, на което се радва съвременният нашенец. Като
обитател на една демократична

среда, той е волен да не се ваксинира, да се разболее, да заразява другите, та чак и да бере
душа в интензивното и, ако се
наложи, да предаде богу дух. Но
пък ще изпие до дъно чашата на
свободата. И такива са цели 80%
от нашенците, за разлика от
останалите 20 процента, които
са боцкани с предразсъдъци на
здравомислието и си живуркат,
обезопасени от КОВИДА. Не
закъсня и резултатът от тези
толкова целеустремени усилия: вече сме на първо място
по КОВИД смъртност в Европа. Ето ви го и новият стандарт на свободата: българинът
си пада по това да застраши
живота си и да бъде вреден за
околните пред тиранията да
оцелее и да бъде безвреден.
Пръкна се и нова червена линия, която нашенските антиваксъри не дават да се престъпи: епидемията да се вихри на
воля и да коси оредяващото ни
и без това население.
Нови стандарти върху обрулената ни държава стовари и

политическата буря
Демокрацията какво е: народовластие, равенство, плурализъм. И победилата на последните избори партия “Има такъв
народ” реши, че суверенът е
влял в нея всички тези ценности в най-чистия, най-първозданния им вид. И тогава реши, че
щом първа е излязла на политическата сцена, може и сама да
тропне хорцето на властта.
Сама да раздруса деморацията

да останат пубери

с политическия ритъм на седем
осми, за която другите е-е-е
колко още имали да учат. И
направо ще обезмисли участието на следващия танцьор в надиграването кой е по-най-най
да управлява такъв народ.
Повечето от нас искахме
следващият танцьор да бъде
наистина надигран, но пък и
беше ясно, че с еднолично, макар и демократично хорце това
няма как да стане.
Всички бяхме свидетели на
увещанията към ИТН да не се
вихри солово, защото само с
двамца депутати повече няма
как да се получи хореографията на властта. Ще се изтощи, ще
запреплита крака, ще изплези
език и накрая може и да се
строполи на сцената.
При това имаше изпълнители, които бяха готови да се хванат с ИТН, та белким тропнат
коалиционно хоро. Пък и те

знаеха и други стъпки, друг
ритъм, които също се харесват
на публиката. И щеше да се
получи едно кръшно изпълнение
на мнозинството, което шеще да
обезсмисли изпълнението на
следващия танцьор.
Е, да, ама не. Слави и партията му решиха да ситнят като
демократи до дупка. Най-напред
си повярваха, че мнозинството
на негласувалия суверен ги е
избрало за най-чистия извлек на
народовластието. Повярваха си
също, че именно на такива
невръстни кълнове в политиката се полага святото равенство
да водят бащина дружина, защото останалите от хорото вече се
били наиграли с власт.
И накрая плурализмът. Като
истински свободни хора те на
воля орязваха съгласието и компромиса, необуздано нехаеха за
правила и процедури, дори за
правото си да представят бащи-

Като не ти пука, що щеш тука?
Петра ТАШЕВА

Лексиката в заглавието е предизвикана от българската поговорка “Каквото повикало, такова се обадило”. Не е хубаво да се влиза в чужд тон, но търпението
ми не само на преподавател по стилистика, а най-вече
като на гражданка отдавна се изчерпа. Наслушах се на
груби езикови грешки, нагледах се на недомислия в облеклото на нашите народни представители и сърцето и
душата ме заболяха най-вече от всичките им действия,
с които ни обиждат и разочароват.
В средните училища децата се запознават с основните стилове в българския език - разговорен, административен, художествен, публицистичен и научен. Всеки
стил е предназначен за определна обстановка. Допустимо е тяхното смесване в строго определен случай, в
определен жанр. Иначе се получава “хумор и сатира”!
Сега видяхме как нашите народни избраници, които не
са подготвени за новите си длъжности, смесват езиковите стилове, но допускат и груби грешки в облеклото
си, което е задължително определено за тяхната мисия.
Някои се явяваха на работа в Народното сбрание с
облекло, подходящо за дискотека, други се представяха
като за излет или за комично телевизионно предаване.

на дружина, демократично се
пъчеха с раздори, разномислие
и с алтернативни обиди наляво,
надясно и по центъра.
Демокрацията им бе разчистила сцената за колективно
хоро, но те се изперчиха със
собствената политика на седем
осми. И това прогони част от
публиката, която май е готова
да се върне в залата, но за следващия изпълнител.
Демокрацията ги изпъчи начело на протестните партии, но
понеже те не се унижават да
слугуват на съгласието и са
последователни в разединението, накрая се докараха дотам, че
станаха опозиция на протестните им уж съмишленици. Станаха дисиденти на трезвостта и
смисъла. Демокрацията им даде
възможност да израснат до политически пълнолетници, те
обаче си харесаха

Но най-стряскащи са техните изказвания, с които явно
доказаха, че не са готови за ролята си на народни защитници. Те са избрани, за да бъдат пример за подражание,
за да бранят интересите на избирателите си, които са
им гласували доверие, поверили са им кормилото на
държавата. Може ли да не им “пука”?
Не е известно още колко време ще гледаме “театъра”, който се играе в сегашния парламент. Не е известно и дали същите “актьори” ще бъдат в следващото
Народно събрание. Но се налага да бъде създадена
една постоянна комисия за етиката в езика, облеклото
и поведението на народните избраници. Тази комисия

И накрая какво: толкова се
оплетоха в седем осмите, че
изобщо дори не довършиха хорото. И из въздуха вече се носи
очакването на суверена да излезе на сцената Бойко Борисов,
който да поведе хорото и по
народному да размаха кърпичката, нищо че му е трудно да
заситни стъпките заради обемността и ошкембелената му
мутращина. А и знае как да вие
и кърши танца на управлението.
Така и тук стигаме до новите стандарти на оскъдното мислене, които се вихреха на политическата сцена. Единият от
тях е, че свободата изпързаля
демокрацията. Свободата на
плиткоумието тури в малкия си
джоб демокрацията на разума.
Волността на себичността финтира демокрацията на съзиданието. Народовластието стана
нарцисовластие. И сега гребем
с пълни шепи от демокрацията
на дребнавостта, вредността и
обезверението.
Клетата ни политика обаче
изкова и нови червени линии.
Не само ИТН, но и другите
протестни партии и най-вече
“Демократична България” очертаха ежбите, раздорите и тарикатлъка като границите, които
сърцето не им дава да престъпят. Отвъд които те ще предадат идеалите си. А свободата и
демокрацията - според тях - ще
загубят смисъла си.

ще ги образова, направлява, ще им помага да не допускат груби грешки. Защото “този връх висок е” и
задължава! Народните представители задават тона за
поведение, за общуване в обществото.
Много са примерите с техни езикови грешки и като
никой не ги следи и никой не им прави забележки, те се
повтарят непрекъснато и се налагат и в речта на сънародниците ни. Сега всички вкупом повтарят “Това ще
бъде разгледано в ЗАЛА...” В нашия език има задължително членуване на определеното място - “Това ще бъде
разгледано в ЗАЛАТА.” Друга езикова грешка, която
много често се повтаря, е “на 100 процента”. Няма
нужда от предлога “на”! Достатъчно е посочването на
числото от проценти. Доста са случаите на измислени
понятия като “входирам”, например. Надявам се тази
дейност да бъде делегирана на специална комисия.
Вярвам, че постоянно работещите административни служители в Народното събрание ще осигурят тази етична
комисия, за да не бъдат обсъждани повече подобни
недомислия в речта, облеклото и поведението на следващите наши избраници и представители!
Разбира се, най-важни са делата на депутатите.
И тъй като те са скъпо платени, добре е тяхното
възнаграждение да бъде свързано с процентите от
реално свършената полезна дейност и с допуснатите
от тях грешки! Редно е за периода на действащия
парламент заплатите на народните избраници да отговарят на ползата от работата им. Нали такива са
правилата на демокрацията?
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Жената в ислямския
свят не е еднолика
Младите мароканки не са длъжни да закриват
лицата и косите си, но в Саудитска Арабия
пребиват „грешниците” до смърт с камъни
Животът на мюсюлманките е обект
на множество стереотипи сред чужденците. Невъзможно е в рамките на един
текст те да бъдат описани, защото в различните страни, обичаите са различни.
Истината е, че както при първата
бежанска вълна (2015-2016 г.) така и
сега, в Европа се насаждат страхове
как свободата на местните жени е под
въпрос, защото мигрантите идват със
свои нрави и манталитет, които ще се
опитат да наложат. И те, и ние трябва
да се научим да разбираме и уважаваме начина на живот на останалите и
да оставим времето да определи ще
има ли смесване или не. В никакъв
случай не бива да се стига до крайности. От тях изгода ще имат единствено политиците на радикалнодесни
популистки партии, които ще се
възползват, за да печелят избиратели.
Кога се стига до фанатизъм? Отговорът, най-често е, когато за замесени
политически интереси.

Таня ГЛУХЧЕВА

Фундаменталистките течения в исляма започват да се проявяват през 80те години на миналия век. “За някои,
носенето на забрадка е символ на потисничество”, твърди Лале Акгюн, бивша депутатка от Германската социалдемократическа партия. Тя е с турски
произход, живее в Кьолн и от години
се занимава с мюсюлманската религия
и фундаменталистките й течения. Ара-

СНИМКА БГНЕС

Афганистанка държи плаката
“Бъдещето на афганистанските
жени е бъдещето на всички жени”
по време на протеста в Кабул срещу
ограниченията, наложени от талибаните
бите са установили, че принуждаването на хората да закриват носа и устата
си, прекършва волята и индивидуалността им. Това ги обезличава и прави
покорни. Въпреки че в Корана никъде
не пише, че жената трябва да се покрива изцяло, дори и днес на повечето
места в арабския свят тя задължително
трябва да носи парче плат на лицето.
Някои културоведи го интерпретират
като символ на подчинение на Аллах,
мъжа-собственик и крал. Самите мюсюлмани твърдят, че в действителност,
жените трябва да крият тялото си с
дълги широки дрехи, да скриват лицето
и косата си, защото красотата им не
може да бъде видяна от всеки. Само
законният съпруг има правото на това.
Макар за нас, европейките и жените от Западния свят като цяло, всичко
това да звучи назадничаво, налудничаво и да ни се струва невероятно, че
през XXI в. някой разсъждава по този
начин, арабите имат друга гледна точ-

ка. Властта е в ръцете на мъжете. За
да я запазят, те убеждават нежния пол,
че системата, условията, при които живеят са не само много по-добри за тях,
а всъщност са най-добрите. В противен случай - те са осъдени на мизерия.
Дори по-лошо: могат да бъдат и ще
бъдат наказани от Аллах.
За тях, жените от Запада са експлоатирани. Те трябва едновременно да
работят, да раждат деца и да вършат
куп други неща. Докато мюсюлманките имат възможността да си стоят
вкъщи, да се грижат за външността си
и да имат време за семейството си.
“В момент на политическа, икономическа или религиозна криза, жените
са първите, които губят правата си”, е
казала Симон дьо Бовоар. Този цитат
е по-верен от всякога. Последният пример за това идва от радикалното движение на талибаните.
На стр. 9
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Българи заплашвани
в Северна Македония
Спецслужбите притискали нашенци да не заявяват
етническата си принадлежност при преброяването
В РС Македония се оказва
натиск върху нейни жители да
не се записват като етнически
българи в започналото преброяване на населението. Екип на
БГНЕС през последните дни
посети няколко града в РСМ и
говори с известни личности и
обикновени граждани. Водеща
фигура от Скопие ни предостави снимка с разфасована
птица, която семейството му
открива пред вратата на апартамента си ден, след като обявяват, че ще се пишат като
българи. “Кажи ми как да
постъпя: имам огромен бизнес.
Децата ми работят в държавната администрация. Чувствам
се гадно. Пиша ли се българин,
не с моя бизнес, а с бъдещето

на децата ми е свършено”.
Това са думи на високообразован финансист от Скопие,
който “се съгласи да бъде записан за историята, но не и за
публикацията”.
Преброяването на населението в РСМ се извършва за
пръв от 2002 година. На 5 август започна втората му
фаза, засягаща живеещите в
самата страна, тя ще приключи в 20.00 часа на 30 септември. Първият му етап се проведе онлайн през март 2021
г. и обхвана лицата, които
живеят зад граница. “При
него част от тях декларираха
етническата си принадлежност като българска, а майчиният и говоримият език като

български, за което ни изпратиха
скрийншотове
от
попълнените онлайн преброителни формуляри”, се казва
в писмо до президента ни
Румен Радев, премиера Стефан Янев и външния министър Светлан Стоев от доц.
д-р Спас Ташев, председател
на Българска национална
платформа. “През същото
време много граждани, живеещи в самата Северна Македония, започнаха да публикуват в социалните мрежи, че
ще се декларират като българи с майчин и говорим вкъщи
български език. Вероятно
тези факти са сред мотивите,
поради които властта и опозицията в Скопие заедно взе-

ха решение за спирането на
втория етап от преброяването”, гласи още писмото. “До
нас достигна информацията,
че още в началото на март
2021 г. службата за национална сигурност на Северна
Македония е извикала и провела “информативни разговори” с общо 36 лица, разпитвани като каква ще определят
етническата си принадлежност на предстоящото преброяване на населението.
Когато част от тях отговаряли, че се чувстват българи и
ще се декларират като такива, са предупреждавани да не
правят това, тъй като според
службата за сигурност българите са “зверове и убийци на
македонския народ и са изнасилвали жените им”, поради
което ще бъдат разглеждани
като предатели, ако се запи-

шат българи, и може да си
имат проблеми”, казва се в
писмото.
“Гарантирането на конституционните права на гражданите с българско самосъзнание наравно с всички останали граждани на Република
Северна Македония, без дискриминация, би решило редица въпроси от екзистенциален
характер за тях. България ще
следи с особено внимание
всички процеси, свързани със
създаване на необходимите
условия за свободна самоидентификация на гражданите
с българско самосъзнание”,
гласи становище на нашето
МВнР.
Премиерът Зоран Заев призова гражданите да си сътрудничат с преброителите, за да
се получат данни за създаване
на бъдещи политики.

116-годишна туркиня
победи КОВИД-19
116-годишна жена в Турция е оцеляла от КОВИД-19,
според сина й, което я прави един от най-възрастните
пациенти, победили болестта. Айше Каратай вече е преместена в нормално отделение. Преди да се разболее, тя
била с една доза от китайската ваксина “Синовак”.
Френската монахиня сестра Андре се възстанови от
коронавируса през февруари, дни преди 117-ия си рожден ден. Тя е вторият най-възрастен жив човек в света.
В Турция са регистрирани нови 19 391 случая на
новозаразени и 269 са починали, съобщи Анадолската
агенция. В Гърция ръстът на болните продължава да е
висок, 1291 за последните 24 часа и 43 жертви.
Нова Зеландия премахва ограниченията заради пандемията тази седмица. Под строги ограничения ще остане само епицентърът на инфекцията град Оукланд, каза
премиерът Джасинда Ардърн.
СНИМКА БГНЕС

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

ЛЪЧЕЗАР
ЕЛЕНКОВ
1936 г. - 2020 г.

Една година без нашия любим съпруг,
баща, дядо и прадядо.
Голям родолюбец, поет, писател
и радетел за правдата и красотата.
Оставаш завинаги в сърцата ни!

ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД
ПАМЕТТА МУ!
От семейството

Полицаи и журналисти оглеждат дупката, през която са избягали шестима палестинци
от затвор в северен Израел. Започнала е мащабна операция за издирването им.
Един от бегълците Закария Зубейди е известен радикален ислямист.
Предполага се, че той е дал идеята да се прокопае тунел

Интронизация в Черна
гора разтревожи ЕС

Противоречиви данни
за Панджшир

Говорителката на Еврокомисията Ана Ернандес изрази загриженост
от ситуацията в Черна
гора, предадоха медиите.
Призоваваме за сдържаност, властите да гарантират ефективно преследване на всички случаи на
насилие, както срещу
протестиращи, така и срещу полицията”, заяви тя.
Поводът за тази реакция бе интронизацията в
събота на Черногорският
митрополит Йоаникий в
Цетинския манастир.
Срещу нея се противопоставиха голям брой граждани, водени от президента Мило Джуканович.

Говорителят на талибаните Забиула Муджахид заяви, че афганистанската провинция
Панджшир е изцяло под
техен контрол, предаде
РИА Новости. “Последната крепост на вражеските наемници, провинция Панджшир, е напълно
превзета ... Последните
усилия за осигуряване на
пълна сигурност в страната дадоха резултати и
провинция Панджшир попадна под пълния контрол
на Ислямския емират”, се
казва в изявление, публикувано в туитър. Талибаните са уверили населението, че срещу него

Поради блокирането на
пътищата Йоаникий и
сръбският патриарх Профирий бяха прехвърлени
с хеликоптер в манастира, а след това по същия
начин се върнаха в Подгорица. Стигна се се до
сблъсъци, при които бяха
ранени 20 полицаи.
“Част от западните
сили в региона възприемат Сръбската православна църква като Руската
православна църква в бившия СССР. Както трябва
да се унищожи РПЦ в
Украйна, така и СПЦ да
бъде унищожена”, коментира сръбският президент
Александър Вучич.

няма да бъдат предприемани никакви действия.
Междувременно ръководството на Националния
фронт на съпротивата в
региона отрече тази информация в социалната
мрежа. Въпреки това местният лидер Ахмад Масуд заяви, че е отворен за
започване на мирни преговори.
По последни данни,
радикалното движение
на талибаните задължава студентките от частни университети да носят никаб. Това е облекло, което напълно покрива цялото само с прорез
за очите, предаде АФП.
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Жената в ислямския
свят не е еднолика
но, всеки ги интерпретира по
свой начин. Някъде е по-свободно, другаде по-фанатично.
В Мароко, например, младите момичета не са задължени да закриват лицето и косата си, но по улиците няма да
се срещне възрастна жена,
която да ги показва. Но им е
позволено да работят - да ри-

суват с къна ръцете на туристките, да им показват как се
произвежда арганово масло
или да са амбулантни търговки. Никой не ги задължава да
се обличат само в черно и
затова те се разхождат с разноцветни дрехи.
Не такъв е случаят с Дубай, където местните не рабо-

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

Авторката с млада мароканка, на която религията не й
забранява да работи и да ходи незабулена
От стр. 7
След като завзеха властта в
Афганистан и обещаха, че няма
да бъдат нарушени правата на
жените, ще им бъде позволено
да учат и работят, те задължиха студентките от частните
университети да носят никаб забрадка, която напълно покрива лицето само с прорез за очите. Също така, се изисква разделяне на класовете по пол, а ако

това е невъзможно, да се отделят мъжете от жените със завеса и да се използват отделни
входове и изходи. Университетите са длъжни да наемат женипреподавателки за учащите в зависимост от техните възможности. Освен това афганистанките ще трябва да излязат от
часовете пет минути по-рано и
да изчакат мъжете да напуснат
сградата. По първоначална информация, талибаните бяха

обещали да включат и жени в
управлението, но в последствие
се отказаха от това решение,
заявиха, че няма как да има министри от нежния пол, но могат да работят във ведомствата.
Невъзможно е човек да
опише или анализира жената
в арабския свят, както е
невъзможно да се опише християнката. Навсякъде порядките и тълкуването на свещените книги и догми е различ-

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

В Дубай не е позволено да се снимат местните
жени. Това може да стане след получаване
на разрешение от роднина от силния пол

СНИМКА ИНТЕРНЕТ

В редица мюсюлмански страни мъжете и жените са отделени дори със завеси,
когато са невъзможни учебните занятията в отделни стаи или зали

тят, облечени са изцяло в черно, макар в повечето случаи
платът да е копринен. Нямат
право да поглеждат чужденци
в очите, да разговарят, а ако
разберат, че ги снимате, има
вероятност да си навлечете
проблеми.
В Саудитска Арабия отношението към жените също е
много строго. До днес се практикува замеряне с камъни до
смърт, заключване на “грешницата” в стая до края на
живота й, но светът остава
сляп и глух за тези държави.
Дори излязлата преди години
книга “Една арабска принцеса
разказва” не бе в състояние
да разтърси човечеството, защото става въпрос за богати
страни. В творбата се разказва за униженията и мъченията
над млади жени, за изнасилванията и продажбите буквално
на момичета, но от бедни семейства, и за наказанията над
онези, които нарушават морала според шариата. Но понеже става въпрос за богатата
Саудитска Арабия и за много
пари, правозащитниците изведнъж изчезват.
Като цяло, да се поставят
под общ знаменател мюсюлманките от различните държави е съмнително.
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гане. За Браун основната характеристика на неолиберализма е не конкурентният идеал като висша логика на
регулиране на социалния свят, а идеята, че тази конкуренция трябва да бъде
произведена от държавата. От този
момент нататък “растежът е смисълът
на съществуване на държавата”.
Тогава това води до прогресивно
разпространение на конкурентната логика чак до управлението на публичните дела, както и до засилване на авторитаризмите. По този начин “общественият живот се свежда до решаване на
проблеми и изпълнение на програми концепция, която поставя или премахва политиката, конфликтите и обсъжданията относно общите ценности и
цели”. Още повече, че за Уенди Браун,
както и за Ален Сюпио, неолибералната идеология участва в отслабването на
закона, който сам по себе си се подчинява на икономическа логика.
За Сюпио “върховенството на закона
по този начин се заменя от пазара на
закона (пазаруване на закон), така че законът да бъде поставен под егидата на
изчисление на полезността, вместо икономическото изчисление да бъде поставено под егидата на закона.”
СНИМКА БГНЕС

Британецът Борис Джонсън минава за едно от знаковите лица на неолиберализма

Неолиберализмът е
опасен за вашето здраве
Той е в разрез със стандартите на
социалната справедливост и равенството

Въпреки че е добре да се обсъждат
вярвания и догми, някои идеологии рядко
стават обект на голям дебат: такъв е случаят с неолиберализма. Докато т. нар.
“либерален” манталитет, характерен за
рационалистическата традиция на Просвещението, постави принципите на свобода, равенство, солидарност или дори
демокрация в основата на нашата Конституция, една идеология изглежда “крадешком” прави своята ревоюция (според
думите на политоложката Уенди Браун).
Тази неолиберална идеология, основана
на обобщена пазарна рационалност, е добре известна на анализатроите.
На първо място, за да разберем “неолиберализма”, Ален Сюпио предлага да
прочетем Декларацията от Филаделфия,
приета на 10 май 1944 г. от Генералната
конференция на Международната организация на труда (МОТ). Този вдъхновен
от либералите текст, целящ да се възползва от постиженията на Новия курс, реализиран от Рузвелт в САЩ, се стреми да
предложи контрамодел на идеологията за
човека, мислен като ресурс. По този начин тази декларация насърчава социалната справедливост и се основава на защитата на четири основни свободи, провъзгласени от Рузвелт: свободата на словото, свободата на вярата, свободата от
нуждата и свободата от страха. Освен
това МОТ си поставя за цел да подкрепя
публични програми, за да позволи на
работниците да имат достъп до “професии, в които в пълна степен ще бъдат
оценени техните умения и знания и ще
могат да дадат възможно най-добрия при-

нос за общото благосъстояние.”
Както обаче отбелязва Сюпио, ако
духът на тази декларация дава възможност да се постави социалната справедливост в центъра на мисленето за труда,
някакъв “голям обрат” е довел до инсталирането на неолиберална идеология.
Първата й отличителна черта е да разглежда хората като ресурс, който законите на науката позволяват да бъде организиран и управляван. По този начин
трудът се смята за стока и демокрацията
се изоставя в полза на законите на пазара, а социалната справедливост в полза
на конкуренцията. Според социолога
Пиер Бурдийо на нивото на институциите се установява “дарвинов свят на борба на всеки срещу всеки, на всички нива
на йерархията, който от несигурността,
страданието и стреса черпи ресурс за
отдаденост към работата и компанията.”

Тази идеология застрашава
здравето ни
Това последно изказване на известния социолог повтаря проучване неотдавна, проведено от екип от социални
психолози и публикувано в The British
Journal of Social Psychology. Дори ако
неолиберализмът се е превърнал в доминираща идеология на планетата, той все
още е обект на малко емпирични изследвания за въздействието му върху психиката. Изследователите успяха да докажат,
че неолиберализмът, като дублира и се
стреми да повиши духа на съревнование,
като същевременно намалява чувството,
че си свързан с другите, всъщност увеличава чувството на самота, което води до
лошо самочувствие... и следователно
оказва влияние върху здравето.
Предишни изследвания вече показаха, че социалната изолация, наложената
самотата и животът в самота са сред
най-мощните фактори, определящи
смъртността. Друго изследване показа,

че самотата е свързана с хормоните на
стреса и влияе върху правилното функциониране на имунната и сърдечносъдовата система. Следователно самотата, когато е изстрадана и не е личен
избор, има голямо влияние върху здравето. И след като я фаворизира, неолиберализмът влияе върху човешкото здраве. Разбира се, субективното качество
на социалните връзки също е важно,
освен тяхното количество.
Неолиберализмът насърчава и цени
индивидуализма и следователно въздейства върху здравето чрез два свързани
механизма. Първият е фактът, че човекът
се разглежда като предприемач в съревнование с другите, който трябва да осигури собственото си личностно развитие. Отговорността за успеха лежи единствено на плещите на изолирания индивид. Това прекъсва веригите на солидарност, намалява благосъстоянието, увеличава чувството на несигурност, безпокойство, стрес и депресия.
Освен това неолиберализмът отчуждава хората от живота в група и потенциалните му лечебни ефекти. Всъщност
фактът, че принадлежиш към една или
повече групи, че си подкрепен от тях и
имаш силно чувство за социална идентичност, са в основата на социалните и
психологически ресурси, помагащи за
подобряване на здравето.

Заплаха за върховенството
на закона и деморацията
Подобен подход обаче изглежда недостатъчен за професорката по политология от Университета в Бъркли
Уенди Браун, която гледа на неолиберализма като на “невидима революция”.
Според нея неолибералната идеология
е изградена чрез синтеза на икономически мисли (от австро-германския ордолиберализъм и Чикагската монетаристка школа) и тяхното “потайно” прила-

Частният интерес срещу
икономическата теория
Различните научни трудове, цитирани в тази статия, ясно потвърждават заключението на икономиста Джоузеф
Стиглиц: “Неолибералният фундаментализъм е политическа доктрина в услуга
на частни интереси, той не се основава
на икономическа теория. Сега е очевидно, че той също така не се основава и на
исторически опит. Този урок е единствената полза, която може да бъде извлечена от заплахата, която тегне над глобалната икономика”.
Какво да правим с този урок? Закон
за борба с “неолибералния сепаратизъм”? Малкото трудове на видни учени от различни дисциплини по този
въпрос ясно ни показват рисковете, които неолиберализмът крие за нашето
индивидуално и социално здраве.
За юриста, философа и професор
от Колеж дьо Франс Ален Сюпио
възможен изход може да бъде намерен
в реформата на трудовото законодателство. Изправен пред компютърната
революция, неолиберализмът разкри
своята неспособност да предложи
стандарти за организация на колективния живот, способни да отговорят на
предизвикателствата на социалната
справедливост и равенството. Тогава
предизвикателството е “да се установи определена икономическа демокрация, без която политическата демокрация може само да продължи да изсъхва”. За това той ни приканва да се
стремим да “предоставим на всяко
лице повече автономност и отговорност при провеждането на трудовия
му живот, чрез нови ценни книжа”.
И накрая, според социолога Пиер
Бурдийо, “постоянството или оцеляването на институциите на стария ред в
процеса на демонтажа, а също цялата
дейност на всички категории социални
работници, както и на всички социални,
семейни или други форми на солидарност, са тези, които гарантират, че социалният ред няма да се срути в хаос
въпреки нарастващия обем на уязвимото население”. По този начин съпротивата срещу неолибералната идеология
може да премине през формирането на
“колективи, ориентирани към рационалното преследване на колективно разработени и одобрени цели”.
Накратко, както е предложено от
Уенди Браун и много други преди нея
като философа Бертран Ръсел или романиста Джордж Оруел: наложително е
радикално завръщане към демокрацията,
която задължително ще подчини пазарната рационалност на една демократична
рационалност, която от своя страна ще
се подчинява на управлението чрез мнозинство и обсъждане.
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На границата ни
с Афганистан
всичко е спокойно
ЕС не трябва да чака бежанците в Европа, а да им помага на място
световната история? Появата на талибаните или разпадането на Съветската
империя?”.
В мемоарите си “Власт и принципи”
Бжежински твърди, че Джими Картър е
подписал афганистанската директива на
3 юли 1979 г., с която САЩ започва да
финансира дисидентската афганистанска
Муджахидинска съпротива. Първоначално това са само 695 000 долара.
Парите се разпределят от ЦРУ чрез
Пакистан. После ще станат стотици пъти
повече. Това става шест месеца преди
началото на съветската военна инвазия
в Афганистан през декември 1979 г.

Има ли надежда
за Афганистан?
Мирослав ПОПОВ

На 13 септември ще се проведе международна донорска конференция за
събиране на помощи за Афганистан.
Страната е пред социална криза и търсенето на хуманитарната помощ е естествено. Мисля, че наред с изтръскването на националните портфейли, може
да се предприеме и друго усилие. Американската армия изостави из Афганистан оръжие за десетки милиарди долари. Под строг международен контрол
част от това оръжие може да бъде препродадено, а парите да се внесат във
фонд за възстановяване на Афганистан.
Неговите жители имат нужда не толкова от картечници, колкото от храни и
лекарства.
Афганистанско-мигрантската аритметика. ЕС е заделил 355 млн. долара за

презаселване на 30 000
афганистански бежанци
От няколко седмици разни фактори овластени и не, се упражняват да изчислят
колко милиона мигранти ще залеят Европа и многоизстрадалото ни Отечество.
Светлан Стоев на срещата на
външните министри на страните от
НАТО обяви, че България ще приеме до
70 афганистанци и членове на техните
семейства. Ако става дума за хора, които по някакъв начин са помагали на
българското посолство и на българските роти в периода, през който те са били
на мисия там, това е правилно, балансирано и отговорно решение. България не
бива да е като някои държави, които
изоставят задграничните си партньори
и помагачи.
Европейските вътрешни министри
бяха категорични - “без нелегални мигранти в нашите държави”. Този път България успя да се възползва от една общоевропейска правилна (“оправена”) позиция, която може да маркира окончател-

ност на завоя по мигрантските въпроси.
Политическата обстановка в поне половината държави членки е сложна, европейската десница - ЕНП, е стресната от
предупреждението на Виктор Орбан и
подкрепящия го блок от партии за обособяването на ново дясноконсервативно
обединение. Ако днешните европредставители - в мнозинството си десни либерали, си позволят да застанат “на страната на бежанците”, срещу народите си,
сериозно ще катастрофират още на
първите предстоящи избори. Поне за
България от есента на 2013 г. насам е
ясно, че мигрантският въпрос изплува в
центъра на политическия дебат. Още тогава бе казано, че това ще е задълго.

Пътят на афганистанските
мигранти
преминава през Пакистан, който за част
от племената е като втора родина, после
- Иран, Ирак и оттам Турция. В Турция
резервираността към афганистанците
сериозно е нараснала. В тези “крайпътни”
държави вече са се установили няколко
милиона афганистанци. По данни на
ООН, най-много афганистански бежанци пребивават в Пакистан (1,4 милиона)
и в Иран (780 000). Третата по големина
афганистанска общност зад граница живее в Германия и наброява 180 000 души.
Изключвам възможността “новата бежанска вълна” да увлече повече от половин
милион души. Мисля, че и по най-тревожните сценарии те няма да са повече
от няколко десетки хиляди души. Катастрофичните прогнози за милионна вълна
се огласяват от хора, които са били личностно ангажирани с досегашната афганистанска власт.
Преди 40 години Афганистан е бил
средоточие на

най-голямата тайна
операция на ЦРУ
след Втората световна война, с кодово
име “Циклон”. Операцията е била замислена през мандата на президента
Джими Картър и най-вероятно е вдъхновена от Збигнев Бжежински. През 1998
г. пред френско списание Бжежински
изяснява “афганистанската стратегия” на
САЩ. Питат го дали не съжалява за финансирането на борба, която предизвика религиозен екстремизъм и дестабилизира значими части както на мюсюлманския, така и в Западния свят. Отговорът
му е впечатляващ: “Какво е по-важно в

Американски генерал прогнозира,
че в Афганистан е твърде вероятно да
избухне гражданска война. Твърде
възможно е да предстои някакво възраждане на ислямистките терористични
структури в страната. Евентуална гражданска война ще доведе до условия, при
които всъщност ще се стигне до възстановяване на “Ал Кайда” или до разрастване на “Ислямска държава”. Западът
до последно си затваряше очите за случващото се в Афганистан. Плахо изплува надеждата, че 42-годишният афганистански конфликт сега може би ще
приключи. След три афганистански
кървави конфликти (1979-1989) - след
възхода на афганистанските джихадисти; след една своеобразна Афганистанска гражданска война (1989-2001) и
след “Войната на терора”, предприета
от САЩ след 11.09. и след 20-годишната окупация, войната в Афганистан
като че ли приключва там, откъдето бе
започнала. Този път мирът ще се договаря и със значителното участие на
Китай, който се стреми към мир и
процъфтяване на този район на света и
разполага с огромен инвестиционен ресурс - най важното оръжие, от което се
нуждае Афганистан. Тия дни Йенс
Столтенберг заяви, че Турция може да
изиграе “ключова роля” в конфликта.
Но турските планове сякаш отиват и
по-надалеч. Преди талибаните да превземат Кабул, Турция все още вярваше,
че може да поеме нова (световна) роля
в Афганистан...
Афганистан и

„пътят на наркотика”
Производството на наркотици в Афганистан преди военното навлизане на
САЩ в страната е било около 65% от
световното производство на хероин.
След като те се настаниха там, то нараства до 95% от световното производство. Това е другият огромен проблем
пред новите талибани. На думи те заклеймяват наркомафията. Как практически ще постъпват - не е ясно.
Социалната криза в Афганистан
предстои. Страната потъна в хаос. Американците се изтеглиха от Афганистан,
а Турция ще се опита да заеме тяхното
място. Днес 18 милиона души в Афганистан се нуждаят от хуманитарна помощ, смятат специалистите на ООН по
прехраната. А тази страна можеше да
не бъде разсипана с антицивилизаци-

онни политики и фанатизъм.

Наградата „Дарвин”
за млад афганистанец
Човек не бива да се надсмива над чуждото нещастие, но някои черни събития
около Кабулското летище “Хамид Карзай” заслужават специален коментар. Кандидат-бежанците нахлуха на територията
на аеропорта; хаосът бе неописуем; младежи, ужасени от заплахата да попаднат
под властта на талибаните, се катерят по
самолетите - по фюзелажа, по колесника и
т.н. Кой където успее да се хване. Самолетите невъзмутимо излитат. След десетина секунди, от небето започват да падат
хора... Ужасът от идващата нова талибанска власт е очевиден. Но действието е не
просто самоубийствено, а и невероятно
сърцераздирателно, глупаво самоубийствено. Голяма българска телевизия посвети
репортаж на един от падналите от самолета - 17-годишен, с творчески заложби.
Трябва да си изживял детството само сред
електронни игри и комикси, за да си помислиш, че някак е възможно да се качиш
на крилата на излитащ самолет и с него да
заминеш за страната на мечтите си. По
филмите за “супермен” и за Джеймз Бонд
такива неща наистина се случват, но в
реалния свят те нямат място.
Една международна организация отдавна дава ежегодна награда “Чарлз Дарвин”. Номинират се хора, които с глупостта си са предизвикали собствената си
смърт. Организацията им засвидетелства
уважение, че са спомогнали да се удържи
интелектуалното равнище на човечеството. Афганистанското общество очевидно
е станало част от модерната цивилизация,
но е възприело и нейните нови безумия.
А цивилизованият свят е категоричен, че
Афганистан никога повече не следва да се
превръща в убежище за терористи.

Нашата граница
с Афганистан...
Направени бяха инспекции на граничното преградно съоръжение с оглед очакваната вълна. Резултатите не са много
оптимистични. Още с филма си за границата Елена Йончева преди няколко години показа трагикомични погранични сценки. Преминаване на защитната ограда със
стълба. Самоволно редуциране на двуредовата ограда на едноредова. Фотокамери, които са изключени, защото... нямало
пари да се плати електричеството (!?).
Скъпа техника и пределна мърлящина.
Всяко съборено гранично съоръжение е
извънредно произшествие и подлежи на
разследване. Границата следва да се наблюдава отговорно и което е още по-важно, да се следи какво се случва вътре в
страната. По магистрала “Тракия” всяка
седмица прихващат някое возило, натоварено с нелегални мигранти. Редно е да ги
задържат преди Елхово, преди Малко
Търново, преди Свиленград. Редно е да
има отговор на въпроса през чий участък
са влезли в страната. И кой им е помогнал.
По повод Афганистанския случай
категоричната позиция на България
пред институциите на Евросъюза
трябва да бъде да се направи завой в
политиката - не да се чакат бежанците
в Европа, а да им се помага там на
място, в Афганистан.
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Валерий Гергиев
дирижира концерт
в зала „България”
Благотворителната проява в подкрепа на инициативата за
изграждане на нов акустичен музикален комплекс е на 10 септември
Световнопризнатият диригент Валерий Гергиев и солисти на симфоничния
оркестър на Мариинския театър заедно
със Софийската филхармония ще изнесат
благотворителен концерт в подкрепа на
инициативата за изграждане на нов акустичен музикален комплекс на България,
който да има потенциала да се превърне
в духовен и културен храм за възпитание
на поколения млади хора и да постави
София редом до големите културни центрове на света, научи ДУМА от Кремена
Николова-Флор, реклама и връзки с медиите на Софийската филхармония.
Концертът ще се състои на 10 септември от 20.30 ч. в зала “България”. В
програмата са включени творби от Прокофиев, Рахманинов и Стравински.
Събитието ще се излъчи на живо на
видеостена пред Народния театър “Иван
Вазов”, за да бъде достъпно за всички
граждани и гости на града. Седящите
места ще бъдат съобразени с противоепидемичниte мерки в страната.
Един от 100-те най-влиятелни личности в света, според сп. “Таймс”, Валерий
Гергиев е дългогодишен художествен
ръководител и генерален директор на Мариинския театър. Под негово ръководст-
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во Мариинският театър се превръща в
уникален мащабен театрално-концертен
комплекс. През 2006 г. се открива концертна зала, през 2013 г. - втора театрална
сцена, 2016 г. - филиал във Владивосток,
2017 г. - във Владикавказ. Създадена е звукозаписна студия, от 2009-а започва работа лейбъл “Mariinsky”, с издадени досега
повече от 30 CD с оперни, симфонични и
концертни творби, а на DVD са записани

опери на Римски-Корсаков, Р. Щраус,
Прокофиев, Шчедрин.
Каузата, около която се обединяват
водещи музиканти и музикални институции, получава подкрепа и от президента
на Република България, който стана патрон на инициативата - част от поредицата благотворителни събития, инициирани
от Сдружение “Живата вода на България”
и госпожа Десислава Радева.

Връчиха наградите на XXIX МФФ „Любовта е лудост”
Голямата награда “Златната Афродита” на XXIX
Международен филмов фестивал “Любовта е лудост”
получи филмът “Морален
код” - Португалия, реж.
Марио Барозо. Много добър
сценарий, блестящ кастинг
и запомнящи се актьорски
превъплъщения, уверена и
майсторска режисура, завидна работа на оператора,
художника, композитора и
монтажиста. Всеки от кинокомпонентите на филма е на
впечатляващо високо ниво.
Наградата за най-добра
мъжка роля спечели Томас

Джория за ролята си във
филма “Обожание” Франция, Белгия, реж.
Фабрис дьо Уелз. Изключително въздействащото и
нюансирано изпълнение
на тийнейджъра Томас
Джория е впечатляващо талантливо.
Отличието за най-добра
женска роля бе присъдено
на Магали Солие за ролята
й във филма “Светицата на
невъзможното” - Швейцария, реж. Марк Реймънд
Уилкинс. Убедителното, завладяващо и автентично
изпълнение на Магали Со-

лие вълнува, докосва и генерира силна емпатия към
неволите на малкия човек,
който, далеч от родината
си, води тежка всекидневна
борба за оцеляване и успява да съхрани човешкото и
доброто в себе си.
Специалната награда на
журито отиде при филма
“Дъждовен сезон” - Сингапур, реж. Антъни Чен. Красив, поетичен и силно
въздействащ,
филмът
“Дъждовен сезон” много
фино и ненатрапчиво изследва спасителните психологически механизми, които

лекуват отчаянието и самотата ни с любов.
На церемонията на закриването бяха връчени и
следните награди: Наградата на СБФД - на “Светицата
на невъзможното”; Наградата на гилдия “Кинокритика”
съм СБФД - на “Дъждовен
сезон”; Наградата на община Варна - на “Чичо Коледа” - България, реж. Ивайло
Пенчев; Наградата за дългогодишно творческо сътрудничество - на Владимир Есинов - Русия, продуцент на
филми от компанията “Кинопрограма XXI век”.

Изложби на Кристо и Жан-Клод на открито в София
Националната художествена академия и Софийската градска художествена галерия представят съвместно две изложби на открито, с работи
от Музейната сбирка на НХА, които
ще бъдат разположени в галериите
на открито в Градската градина и в
градината “Кристал” в София от 2 до
15 септември и от 7 до 24 септември, научи ДУМА от Диди Спасова,
връзки с обществеността на НХА.
Откритите изложби в градското
пространство представят два отделни разказа за творчеството на Кристо и Жан-Клод. Експозицията в
Градската градина проследява хронологично израстването на Кристо
като самостоятелен автор, чрез

Кристо и Жан-Клод. “Опакованият
Райхстаг”, Берлин, 1971-1995

представяне на фотографии на неговите първи опити в сферата на
пакетажа, както и първите му
съвместни проекти с Жан-Клод като
“Опакован бряг”, “Завеса в долината”, “Опакована римска стена”,
“Опакованите алеи”, “Обградените
острови”, “Опакованият мост” и
“Чадърите”. Изложбата в градината
“Кристал” представя фотографии на
реализираните на по-късен етап
проекти на Кристо и Жан-Клод като
“Опакованият Райхстаг”, “Опаковани дървета”, “Стената - 13 000 петролни варела” и “Портите”.
Изложбите са част от проекта на
Столичната община “Кристо и ЖанКлод: Срещи без раздяла”.

НАКРАТКО

40 филма гледаме на
„София ДокуМентал”
Първото издание на живо на
фестивала “София ДокуМентал”
се открива на 7 септември в София. След принудителното провеждане онлайн миналата година,
сега организаторите от Балканския документален център, фондация “Конрад Аденауер”, Чешкия
център и директорката Мартичка
Божилова канят публиката да
гледа най-доброто от съвременното документално кино с награди
от “Сънданс” и “Берлинале”, номинации и отличия “Оскар”. За
8 дни ще бъдат показани повече от
40 заглавия. Общото между всички е фокусът върху човешките
права и смелостта на хората да
отстояват свободния си избор,
воля, религия, политическа принадлежност, полова идентичност,
право на глас. Част от заглавията са включени в състезателна
програма, която цели да окуражи
млади жени режисьори в жанра на
документалното кино. Друга награда ще връчи публиката. Много
от прожекциите в Дома на киното, Чешкия център и подкуполното пространство на Ларгото ще
бъдат последвани от дискусии, в
които ще се включат творческите
екипи на филмите. Сред гостите
от чужбина са Антония Килиян,
Дейвид Осит, Димитра Кузи, Таня
Хорилчук и др. Откриването е с
филма “Земята е синя като портокал” на Ирина Цилик, спечелил
награда за най-добра режисура на
“Сънданс 2020”. В последната вечер, на 14 септември, ще бъде показан “Сестри на радиочестоти”
(2020, Великобритания, реж. Лиза
Ровнер.) След прожекцията Ларгото ще бъде огласено от афтър
парти с жива музика.

“Земята е синя като портокал” реж. Ирина Цилик

Концертът
на Стефан Вълдобрев
на 9 септември се отлага
Концертът на Стефан Вълдобрев и “Обичайните заподозрени”
(Еко, Стунджи, Иван Лечев и Миро
Иванов), който трябваше да се
състои на 9 септември под мотото на новия албум на групата,
наречен “Жълт код”, ще се състои
на 28 май 2022 г. Мястото на
изявата, организирана от BGTSC,
съвместно с “Loud Concerts”, остава лятната сцена “Арена София” в парк “Борисова градина”.
Промяната се налага поради усложнената епидемична обстановка и последната Заповед на министъра на здравеопазването за
въвеждане на нови противоепидемични мерки. Купените билети
ще важат за новата дата без
презаверка.
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

В Антарктида, в долина до море Рос,
не е валяло от 2 милиона години.

¬˜Â‡ ÍÓÏ¯ËÈÍ‡Ú‡ ‰ÓÈ‰Â ‚Í˙˘Ë
‰‡ ÔËÚ‡ ÊÂÌ‡ ÏË Á‡ Ú‡ÈÌ‡Ú‡ Ì‡
ÌÂÈÌËˇ ÚËÍ‚ÂÌËÍ, ‡ ÏÓˇÚ‡ È Í‡Á‡:
- ÕËÂ Ò ÏÓˇ Ï˙Ê Ú‡ÈÌË ÌˇÏ‡ÏÂ!

Когато жиpафът pажда, малкото пада
поне от метър и половина височина.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Насърчават младите у нас
да спортуват и да общуват
Проектът „До - развий себе си!” е с национален обхват
Кампания, насърчаваща
младите българи да спортуват
и да общуват, предизвика страхотен интерес у нас. Всъщност
става дума за проекта “До развий себе си!”, който се реализира по Национална програма за младежки дейности по
чл. 10а от Закона за хазарта
2021 г. и под егидата на ММС.
Основната цел на инициативата е чрез практически дейности да се стимулират младите хора от различни социални
групи към активен, здравословен и осъзнат начин на живот.
А също така да се информират
за ползата от практикуването
на спортна дейност, в случая
бойното изкуство Шотокан
Карате - До, в насока намаляване на рисковите фактори и

зависимостите. Проектът има
национален обхват - дейностите се реализират в регионите
на София, Сандански, Русе,
Велинград, Банско, Разлог и
Благоевград.
Членовете на спортен клуб
“Ипон” на 26 юни и 8 юли направиха поход в Природен парк
“Витоша”. Доброволците разпространиха информационни
материали на тема храни и холистичен подход към здравето,
участваха в демонстрация на
основни физически упражнения и се потопиха в теми,
свързани с общуване, самоосъзнаване и спорт. От 14 до
18 август се проведе обучение
за насърчаване на здравословния начин на живот в Банско и
района. Младите спортисти от

18 до 21 август застанаха зад
информационната кампания за
насърчаване на социалната и
физическа активност в Сандански и околността.
При реализирането на проекта “До - развий себе си!”
сред максимално голям брой
младежи и присъстващи бяха
разпространени информационни материали за предимствата,
които предоставя спортът при
изграждането на вербални и
невербални умения. Бяха заснети мотивационни клипове,
посветени на активния начин
на живот. Видеата са изцяло
насочени към представители
на целевите групи и имат за
цел да популяризират проекта,
неговите идеи и важността на
спорта.

„Буря от любов”
тръгва в ефира
с 12-и сезон

Участничка в инициативата
практикува бойното изкуство
Шотокан Карате - До

Видеа за зависимостите показват с вход свободен
Четири видеа, посветени на проблема със
зависимостите, ще бъдат
показани пред публика на
живо, с вход свободен.
Прожекциите ще са
достъпни в няколко града из цялата страна, придружени от дискусии и
лични срещи с част от
екипа и артистите, подкрепили инициативата,
както и експерти в областта.
Първото представяне
е днес, 7 септември, в
кино “Одеон”, от 20 ч.
Да се готвят зрителите в
Сандански (12 септем-

ври, Културен дом, от
18 ч.), Габрово (17 септември, зала “Възраждане”, в 15 ч.) и Пловдив
(18 септември). В София
ще има и втора, специална прожекция за хора с
увреден слух (22 септември, в Дома на киното,
от 17 ч.). Обиколката ще
завърши във Враца на
24 септември.
След успешната първа социална кампания,
насочена към проблема
със зависимостите, фондация “От другата страна” отново насочва вниманието към наболялата

Койна Русева е
сред артистите,
подкрепящи
инициативата

¿Õ“ŒÕ»Õ¿ «≈“Œ¬¿,
·Ë‚¯‡ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎËÒÚÍ‡
¡Œ–»—À¿¬ ÷≈ÕŒ¬, ÔËÒ‡ÚÂÎ
¬»ŒÀ≈“¿ ƒŒÕ≈¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
¬Œ…Õ ¬Œ…ÕŒ¬,
·Ë‚¯ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ì‡ˆËÓÌ‡Î
ƒÓˆ. ‰- √»Õ ¿ ◊¿¬ƒ¿–Œ¬¿,
ÂÍÒÔÂÚ ÓÚ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ
Ò‰ÛÊÂÌËÂ Ì‡ Ó·˘ËÌËÚÂ
‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
ƒ»Ã»“⁄– ¡”ﬁ À»…— »-Ã»◊»,
ıÛ‰ÓÊÌËÍ
»— –¿ Ã»’¿…ÀŒ¬¿- Œœ¿–Œ¬¿,
Â‚Ó‰ÂÔÛÚ‡ÚÍ‡,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡ Ë ‚Ó‰ËÚÂ
»— –≈Õ œ≈÷Œ¬,
ÍÓÏÔÓÁËÚÓ Ë ÔÂ‚Âˆ
Àﬁ¡ŒÃ»– œ≈≈¬— »,
ÔËÒ‡ÚÂÎ, ‰‡Ï‡ÚÛ„
—“≈‘¿Õ –ﬂƒ Œ¬, ‡ÍÚ¸Ó

тема и търси път към поискрен дебат и обществена съпричастност. В новия проект “Разкази - от
другата страна на зависимостта” се включват десетки любими артисти от
родната сцена като Стефан Вълдобрев, Весела
Бабинова, Койна Русева,
Цветан Алексиев, Владимир Карамазов, Силвия
Лулчева, Васил Бинев,
Ирмена Чичикова, Валери Йорданов, Неда Спасова, Радина Думанян,
Стоян Дойчев, Китодар
Тодоров, Алек Алексиев,
Валентина Каролева,

Юлиан Костов и др.
Режисьор на четирите кратки филмчета, посветени на различните
зависимости, е Яна Титова, която застава и пред
камерата като актриса.
Оператор е Мартин Балкански, а авторите на
текстовете са хора, преминали през форми на
пристрастяване.
Видео историите може да се гледат и на сайта на фондацията, създадена от Весела Тотева и
подкрепена от голяма
част от екипа на филма
“Доза Щастие”.

Вълнуващи житейски обрати и магична история очакват
зрителите на bTV с премиерния
12-и сезон на най-известната и
обичана германска теленовела
“Буря от любов” (Sturm der
Liebe). Епизодите тръгват в ефира днес, 7 септември, и ще може
да се гледат всеки делничен ден
от 15 ч.
“Буря от любов” се излъчва
в Германия от 2005 г. със зашеметяващ успех, като всеки нов
сезон предлага различна любовна история. Сега зрителите ще
се запознаят с безспорно найпопулярната екранна двойка,
превърнала се в любима на цяла
Германия - Клара и Адриан.

Клара и Адриан са найлюбимата екранна двойка

Долче и Габана избраха Италианец счупи рекорда
български топ модели
за най-дълъг полет в тунел

Людмил Димитров
Български топ модели на агенция “Ивет
фешън” - Белослава Хинова и Людмил Димитров, бяха избрани да де-

филират на ревютата на
световноизвестния бранд
“Долче и Габана” във
Венеция. Бляскавият
спектакъл Alta Moda
2021 привлече стотица
световни знаменитости.
Белослава дефилира
на подиума с рокля от
копринен тюл с мрежеста пелерина от лурекс дело на дизайнерското
дуо Доменико Долче и
Стефано Габана. На следващата вечер Людмил се
появи в пищен костюм в
черно и златно, отразяващ
венецианския лукс.

Белослава Хинова

Италианският пилот и
каскадьор Дарио Коста счупи световния рекорд за найдълъг полет в тунел. Опасното приключение продължи общо 43,44 секунди.
Дръзкият пилот прелетя
изумително ниско, само на
СНИМКА БГНЕС
метър над земята, и имаше
само по 4 метра от двете
Средната скорост на самолета,
страни на специално напра- управляван от Дарио Коста, е 245 км/сек
вения от него самолет. Цялата дължина на полета беше 1610 метра. част от опита за рекорд бе откритото
Средната скорост на управляваната от ита- пространство между Т1 и Т2, обикновено
удрящо със силни ветрове. Но пилотът
лианеца машина бе 245 км/сек.
Дарио Коста мина през двата тунела овладя това предизвикателство и отбеляза
на магистралата “Северна Мармара” в ис- постижението, като направи лупинг след
танбулския квартал “Чаталка”. Сложната успеха си, пише “Дейли Сабах”.
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ДНЕС

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

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

26

o

С

25

o

С

25

o

26

С

ВИДИН
25 c

ПЛОВДИВ
26 c

СОФИЯ
21 c

РУСЕ
25 c

САНДАНСКИ
26 c

ВАРНА
24 c

ПЛЕВЕН
24 c

БУРГАС
25 c

o

С

27

o

С

28

o

С

Над много райони в страната ще има незначителна облачност.
Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Над източните райони след обяд облачността ще се увеличи, но вероятността
за валежи е малка. Ще остане ветровито с умерен, в Югоизточна
България временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 21o и 26o. Над планините ще има
променлива облачност. Над Черноморието облачността ще бъде
променлива, по-често значителна. Максимални температури на
въздуха: 23o-25o, близки до температурата на морската вода.
Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ¿Á Ó·Ë˜‡Ï ÊË‚ÓÚÌËÚÂ
10-ÒÂËÂÌ Ú‚ ÙËÎÏ /
’˙‚‡ÚÒÍ‡, 2019„./
14.30 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â 12ÒÂËÂÌ Ú‚ ÙËÎÏ /ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ, 2013„./
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ¡Õ“ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ: —Ú‡ÌËÒÎ‡‚ —Ú‡ÚËÂ‚ - —˙ˆÂÚÓ Ì‡ ‰ËÌˇÚ‡
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ 12-ÒÂËÂÌ Ú‚
ÙËÎÏ /ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ,
1987„./, 4 ÒÂÁÓÌ, 1
ÂÔËÁÓ‰, ÂÊËÒ¸Ó ÀÛË‰ÊË œÂÂÎË, ‚ ÓÎËÚÂ:
ÃËÍÂÎÂ œÎ‡˜Ë‰Ó, œ‡ÚËÒËˇ ÃËÈ‡‰Â, –ÂÏÓ
ƒÊËÓÌÂ, —ËÏÓÌ‡ ‡‚‡Î‡Ë Ë ‰.(12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¡‡ÌÒÍÓ ‰Ê‡Á ÙÂÒÚË‚‡Î
2021: Fortin /—Â‚ÂÌ‡
Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ/
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.40 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.40 ƒÊËÌÒ /Ô/

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

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡, ÌÓ‚
ÒÂÁÓÌ 22
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - Ò ‚Ó‰Â˘Ë
ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ‡‰ËÂ‚
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./
14.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.112
15.00 ì¡Ûˇ ÓÚ Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12 ÂÔ.1
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡, ÌÓ‚ ÒÂÁÓÌ 10
18.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î
- ÒÂË‡Î, Ò.7 ÂÔ.6, 7
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.37
21.05 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.72
22.05 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
- ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ ¯ÓÛ
(2019 „.)
22.35 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.05 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.35 ìƒÓÏ‡¯ÂÌ ‡ÂÒÚî - ÒÂË‡Î, Ò.4 ÂÔ.5
00.05 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.20 ÂÔ.18
01.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.21
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.94, 95

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¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ
Ì‡ ËÒÚËÌ‡Ú‡
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ìÿËÙ˙î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
23.30 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ-ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ
ÚÓÍ-¯ÓÛ
00.10 √ÂÌÌ‡‰ËÈ ÿÔ‡ÎËÍÓ‚.
ΔË‚ÓÚ˙Ú Ì‡ Ó˜‡Ó‚‡ÚÂÎÂÌ ˜Ó‚ÂÍ
01.05 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.25 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏî ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
04.10 ìÿËÙ˙î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ìÿËÙ˙î - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Опитайте се да се разтоварите от излишни
мисли. Не поемайте никакви обещания. Бъдете
предпазливи.

Днес бъдете мили и
възпитани. Каквото и да
става не отвръщайте на
лошите думи със същото.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Този ден ще е много различен. Очаква ви изключително добра новина.
Запазете статуквото
по-дълго.

Това е ден, в който да
поведете борба със скуката. Ако искате нещо
различно - осигурете си
го.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Това е ден, в който да
започнете ново интересно начинание. Може да
помислите за курс по
чужд език.

През този ден вероятността за чудо е минимална. Радвайте се на
спокойствието и тишината.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

През този ден ще бъдете
обзети от сериозна благодарност. Не я пазете
в себе си, а я изразете
пред всички.

Това е ден, в който да
гледате напред. Няма
място за съжаление по
миналото. Гледайте смело напред.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Днес потърсете ваш приятел, за когото мислите
напоследък доста често.
Имате какво да си кажете.

Предстои ви приятен
ден, в който нищо няма
да ви попречи да се чувствате добре. Изживейте го пълноценно.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

През този ден не се двоумете дали да потърсите ново хоби или не.
Дайте воля на фантазията си.

През този ден ще имате много важни въпроси за решаване. Проявете кураж и инициативност.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ВТОРНИК
7 СЕПТЕМВРИ

България записа
първа победа в световните квалификации. В
мач от V кръг “лъвовете” надвиха аутсайдера Литва с 1:0. На националния стадион точен беше единствено
резервата Ивайло Чочев (82), който се разписа с глава след центриране от фаул на Кирил Десподов. Асът на
ЦСКА 1948 обаче
стреля от съмнително
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2021

ното поле от свободен
удар, но играч на Литва изчисти, за да предотврати опасността.
Атанас Илиев (27) получи хубав пас от доскорошния си съотборник в Ботев Пд Тодор
Неделев, но стреля покрай вратата.
В първите минути
на втората част литовците започнаха по-дейно, но не стигнаха до
нищо сериозно. “Лъво-

РЕЗУЛТАТИ

СВЕТОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ,
ЗОНА ЕВРОПА
ГРУПА С
България
Литва 1:0 Чочeв
(82); Швейцария Италия 0:0. 1.
Италия 11 т. 2. Швейцария 7 3.
БЪЛГАРИЯ 5 4. Северна Ирландия 4
5. Литва 0. Утре: Италия - Литва;
Северна Ирландия - Швейцария.
ГРУПА A
Ирландия - Азербайджан 1:1;
Сърбия - Люксембург 4:1. 1. Сърбия
10 т. 2. Португалия 10 3. Люксембург
6 4. Ирландия 3 5. Азербайджан 0.
Днес: Азербайджан - Португалия; Ирландия - Сърбия.

Първа победа
за Ясен Петров

ГРУПА В
Испания - Грузия 4:0; Косово - Гърция
1:1. 1. Испания 10 2. Швеция 9 3. Косово
4 4. Гърция 3 5. Грузия 1. Утре: Гърция
- Швеция, Косово - Испания.

Резервата Ивайло Чочев донесе измъчения успех над Литва
положение за засада,
но реферите дори не се
допитаха до ВАР за
ситуацията. Това е
първи успех за Ясен
Петров начело на националите. Досега под
ръководството му България имаше 2 равни и
2 загуби.
На “Васил Левски”
нашите започнаха подейно. Десподов (4)
центрира в наказател-

вете” упражниха натиск
след 70-ата мин. Малко
след това Десподов получи изключителен пас
от Димитър Илиев и
тръгна на скорост, но
стражът на гостите Ернестас Шеткус спаси с
крак. Минута след това
Антон Недялков с ключов шпагат спря контраатака на Литва. След
центриране на Десподов Чочев с глава заби

топката в латвийската
врата. След попадението резервният ни страж
Николай Михайлов получи червен картон за
невъздържано поведение.
“Знаех, че ще е
трудно. Момчетата искаха тази победа. Мисля, че се представихме
на добро ниво срещу
отбор, който няма какво да губи. Атмосфера-

та е наистина прекрасна и мисля, че този отбор има бъдеще. 2 години нямахме победа и
успяхме да я постигнем. Надявам се да
бъдем подкрепени с
още повече публика, защото тези момчета заслужават. Изля се голям негативизъм върху
националния отбор.
Гордея се от работата,
която върша в момен-

та”, каза Петров, който
дори се просълзи от
първия си успех.
В сряда тимът му
посреща Грузия в контрола, която е от 19.30
ч. пак на Националния
стадион.
“Откакто се върнах
в националния отбор,
намерих страхотен колектив. Тази победа ще
е от голямо значение за
нас”, каза героят Чочев.

Бразилия и Аржентина играха само 7 минути
Очакваният с огромен интерес двубой
между Бразилия и Аржентина от световните квалификации стана жертва на мерките срещу разпространение на коронавирус. Мачът от осмия кръг на пресявките в Зона Южна Америка в Сао Пауло
беше прекратен още в седмата минута
след намесата на местните здравни власти. Причината е присъствието на терена
на играчи на “гаучосите”, които са подали
невярна информация при пристигането си.
Играещите в Англия Емилиано Мартинес, Емилиано Буендия, Джовани Ло
Селсо и Кристиан Ромеро, трима от които стартираха като титуляри, са укрили,
че пристигат от Англия. Според правилата на местната Национална агенция за наблюдение на здравето (Anvisa) те е трябвало да прекарат 14-дневна карантина,
преди да влязат в Бразилия. При пристигането си те са посочили, че не са посещавали скоро Великобритания. Преди нача-

лото на дербито обаче стана ясно, че от
Anvisa са се обърнали към полицията за
задържането на играчите в хотела им и

СНИМКИ СПОРТАЛ

Футболистите на Аржентина
начело с капитана си Лионел Меси
(№10) очакват решението
на властите по прекратения
мач с Бразилия в Сао Пауло

последваща депортация, но това не се се
е случило. В крайна сметка те пристигнаха на стадиона, трима от тях започнаха
мача, но здравните власти действаха
твърдо и го прекратиха.
Очакваше се, че от Южноамериканската футболна конфедерация КОНМЕБОЛ са намерили компромис с бразилските власти, но се оказа, че това не е
така. След разразилия се скандал от КОНМЕБОЛ оставиха нещата в ръцете на
ФИФА, под чиято егида са световните
квалификации.
“С решение на съдията мачът е прекратен. Арбитърът и делегатът на мача
ще изпратят доклад до дисциплинарния комитет на ФИФА, който ще вземе последващо решение. Квалификациите са турнир на ФИФА. Всички решения по организацията и развитието са изключително
в нейна власт”, обявиха от КОНМЕБОЛ
и на практика си измиха ръцете за хаоса.
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ГРУПА D
Финландия - Казахстан 1:0; Украйна - Франция 1:1. 1. Франция 9 2.
Финландия 5 3. Украйна 5 4. Босна и
Херцеговина 2 6. Казахстан 2. Днес:
Босна и Херцеговина - Казахстан;
Франция - Финландия.
ГРУПА Е
Беларус - Уелс 2:3; Белгия - Чехия
3:0. 1. Белгия 13 т. 2. Чехия 7 3. Уелс
6 4. Беларус 3 5. Естония 0. Утре:
Беларус - Белгия; Уелс - Естония.
ГРУПА F
Фарьорски острови - Дания 0:1;
Израел - Австрия 5:2; Шотландия Молдова 1:0. 1. Дания 15 т. 2. Израел
10 3. Шотландия 8 4. Австрия 7 5. Фарьорски острови 1 6. Молдова 1. Днес:
Австрия - Шотландия; Дания - Израел;
Фарьорски острови - Молдова.
ГРУПА G
Латвия - Норвегия 0:2; Гибралтар Турция 0:3; Нидерландия - Черна гора
4:0. 1. Турция 11 т. 2. Нидерландия 10
3. Норвегия 10 4. Черна гора 7 5.
Латвия 4 6. Гибралтар 0. Днес: Черна
гора - Латвия; Нидерландия - Турция;
Норвегия - Гибралтар.
ГРУПА H
Кипър - Русия 0:2; Словения Малта 1:0; Словакия - Хърватия 0:1.
1. Русия 10 2. Хърватия 10 3. Словения 7 4. Словакия 6 5. Малта 4 6. Кипър
4. Днес: Хърватия - Словения Русия Малта, Словакия - Кипър.
ГРУПА I
Англия - Андора 4:0; Албания Унгария 1:0; Сан Марино - Полша 1:7.
1. Англия 15 т. 2. Полша 10 3. Албания
9 4. Унгария 7 5. Андора 3 6. Сан
Марино 0. Утре: Албания - Сан Марино; Унгария - Андора; Полша - Англия.
ГРУПА J
Исландия - Северна Македония 2:2;
Германия - Армения 6:0; Румъния Лихтенщайн 2:0. 1. Германия 12 т. 2.
Армения 10 3. Румъния 9 4. Северна
Македония 8 5. Исландия 4 6. Лихтенщайн 0. Утре: Армения - Лихтенщайн;
Исландия - Германия; Северна Македония - Румъния.
ЗОНА ЮЖНА АМЕРИКА
Бразилия - Аржентина 0:0 (прекратен в 7-ата мин.); Еквадор - Чили 0:0;
Парагвай - Колумбия 1:1; Уругвай Боливия 4:2; Перу - Венецуела 1:0. 1.
Бразилия 21 т. 2. Аржентина 16 3.
Еквадор 13 4. Уругвай 12 5. Колумбия
10 6. Парагвай 8 7. Перу 8 8. Чили 7
9. Боливия 6 10. Венецуела 4. В
четвъртък: Парагвай - Венецуела; Уругвай - Еквадор; Колумбия - Чили; Аржентина - Боливия; Бразилия - Перу.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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Еврошампионите по гребане
се целят в Париж 2024
Емил Нейков и Лазар Пенев, които спечелиха европейските титли на скиф и на скиф
лека категория при младежите
до 23 година на шампионата
на Стария континент в Крушвице, Полша, са твърдо решени да спечелят отличия и на
Олимпиадата в Париж 2024.
По-рано през годината
синът на олимпийската шампионка Румяна Нейкова и Свилен
Нейков спечели и световната
титла за младежи в Рачице,
Чехия, в същата дисциплина.
“От тук нататък все повече
ще осъзнаваме какво сме направили. Свършехме си нашата ра-

бота! Извоювахме златните медали! Сега да им се порадваме.
Да направим изводите за тази
година и догодина да сме още
по-добри”, заяви Емил Нейков.
“За нас това бе голяма отговорност. Много състезатели,
които преди гребяха в двойки
и четворки скул, бяха решили
да се пробват на скиф. С този
златен медал доказах, че тази
година съм най-добрият. С европейската титла, затвърдих
световната. Водихме дълга
подготовка още от 2015 г. През
2019-а влязох на финал на световно първенство за юноши,
но не стигнах до медалите.

СНИМКИ СПОРТАЛ

Председателят на Българската федерация по гребане Румяна Нейкова пристигна заедно
с европейските шампиони на скиф при младежите Емил Нейков (вдясно) и Лазар Пенев
Това постоянство, което имахме през годините ми помогна.
Сега ни предстои малко почивка, а след това ще решим с кои
състезания ще продължим.

Целта ни е спечелване на олимпийска квота и участие на Игрите в Париж 2024”, добави
Емил Нейков.
На летището той пристигна

с майка си, която освен, че е
олимпийска шампионка от Пекин 2008, е вицешампионка от
Сидни 2000 и бронзова медалистка от Атина 2004.

Боби Михайлов нападна Кралев
Бербатов не остана длъжен на шефа на БФС

Президентът на БФС
Борислав Михайлов
призова бившия спортен
министър Красен Кралев да не прави интриги
в националния отбор.
Повод за това бе пост
във фейсбук на Кралев,

в който написа, че ако
зависело от Михайлов,
Ясен Петров никога нямало да бъде селекционер на националния тим.
“Не искам да коментирам който и да е където и да е в неговите соб-

ствени сайтове. Много
съм доволен от Ясен и
го поздравявам за това,
което прави. И без интриги повече” призова
Михайлов. “Беше хубаво да победим - за самочувствието на младите
момчета, защото вкараха много агресия и желание за победа. След
толкова престижен равен мач срещу Италия е
трудно да се събереш.
Браво на момчетата!
Много рядко сме в ролята на фаворити. По-добре е да сме аутсайдери.
Събираме точка по точка и накрая ще смятаме

математически”, каза
Михайлов по повод шансовете на България да
завърши втора в Група
С в световните квалификации след победата с
1:0 над Литва.
Завърналият се като
президент на БФС Михайлов отрече да е разговарял с Димитър Бербатов, който също бе в ложите на “Васил Левски”
на мача. “Не сме разговаряли с Бербатов, даже
не съм го видял къде е
бил”, отсече бившият
вратар на националния
отбор от САЩ 1994.
Кандидатът за прези-

Славия взе на проби Херо пое Арда
Новият старши ректор на “сините”
Валери Божинов
треньор на Арда е от Кърджали Ивайло
Славия взе на проби Валери Божинов.
35-годишният нападател, който миналата
седмица беше изгонен
от новия треньор на
Левски Мъри Стоилов, сам е поискал да
тренира с най-стария
столичен клуб.
“Валери ми се обади и ме помоли да тренира в Славия. Не сме
говорили за трансфер,
не сме говорили за
пари. Звънна ми и
вика: “Бате Венци, останах без отбор. Може
ли да тренирам при
вас”. Веднага му казах,
че може, защото е добро момче. Той си
тръгна от Левски без
да претендира за пари,
без да напира за последните си три заплати за разлика от разни
други псевдозвезди.
Такъв жест в днешно

време трудно може да
видиш.
Нека Божинов тренира в Славия, а Загорчич да прецени моментното му състояние. Ако има нужда от
нападател, защо да не
заиграе Валери при
нас? Момчето дума не
обели предварително
за пари, ако бъде одобрен от Заги. Обикновено тия, дето идват на
проби, се пазарят като
луди. Тиганът вече го
сложили на котлона, а
рибата още в морето.
Това, че Божинов не се
пазари за пари, за мнозина е шокиращо. Така
си е, защото днес парите за много хора са
на преден план и са
основният двигател в
живота. Валери просто доказва, че не е лаком”, заяви пред
“Блиц” Стефанов.

Димитър Димитров.
Бившият селекционер
на България се завръща във футбола, след
като прие предложението на спортния ди-

Петков.
Херо ще изведе
днес след обяд отбора
на Арда на първа тренировка. Част от неговия екип ще бъде

дент на БФС Бербатов
обаче също изгледа мача
от трибуните.
“Когато се тръгне по
този път, по който аз
съм поел, винаги ще има
косвени жертви. Когато
някой се бори за нещо с
другия, няма смисъл от
приказки и лицемерие.
Бъди мъж и си отстоявай своето. Ако конгресът беше минал на 25
юни, нямаше да се занимаваме с тези истории.
Разпитът в прокуратурата? Хората работят,
събират си доказателства и ако решат, че има
доказателства, ще си наГЛЕДАЙТЕ

Георги Чиликов, заедно с Емил Кременлиев, Тодор Попов и
Антон Дончев. Херо
замени Николай Киров-Белия, който се
съгласи да поеме
ЦСКА 1948.

Брожения в Босна
заради Ивайло Петев
Ивайло Петев получи доста критики за работата си начело на националния отбор на Босна и Херцеговина. Българинът беше охулен заради контролата с Кувейт, спечелена с
1:0. Селекционерът беше нападнат от
бившия вратар на “змейовете” Асмир Бегович. Негодуванието му е
продиктувано от липсата на фенове
на трибуните на ст. “Билино поле”.
Според бившия страж на Челси и
настоящ на Евертън, футболната
федерация на страната носи вината
за загубата на фенския интерес.
“Водени от престъпници. Вицо,
Миске (Звездан Мисимович - б.р.),
Петев, банда агенти. Вместо да бъдем
футболен отбор, който да обединява

правят следствие. Съдът
трябва да се произнесе
и да свика конгрес, защото това е правилното
нещо. В тази надпревара
винаги има мръсни номера и удари под
кръста. Така беше и на
терена, а и в живота е
така”, каза Бербатов.
“Иначе беше изморен мач, защото момчетата бяха малко изморени. В такива мачове ти
трябва един гол. Важни
са такива моменти, в
които да победиш с 1:0 хубава игра, грозна игра
- няма значение”, каза
още Бербатов.

една нация, ние се превърнахме в
страница в eBay, за да пълним джобовете на престъпници. Ето ви
сега...”, написа в туитър Бегович.
“Колко тъжен момент за босненския футбол. Благодарение на страхотната работа на хората от федерацията в последните години, достигнахме до момента, в който никой не
се интересува от националния ни
отбор”, написа преди това местният
журналист Саша Ибрул.
Само дни по-рано обаче Петев
изведе тима до героично 1:1 със световния шампион Франция в квалификация за Катар 2022 и то в Париж. Българинът е начело на тима
от януари.

ФУТБОЛ
ПО БНТ 3
18.20 България - Уелс (младежи)
21.40 Нидерландия - Турция
ПО ДИЕМА СПОРТ
14.00 Корея - Ливан
19.00 Сирия - ОАЕ
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
15.00 Виетнам - Австралия
19.00 Оман - Саудитска Арабия
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
18.00 Китай - Япония
21.00 Ирак - Иран
ПО МАКС СПОРТ 1
ВОЛЕЙБОЛ
17.00 Словения - България
20.00 Финландия - Нидерландия
ПО РИНГ
17.00 Испания - Русия
20.00 Черна гора - Чехия
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
15.30 Обиколка на
Великобритания (III етап)
ТЕНИС
18.45 и 1.45 US Open
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