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Над 50% двойки по Яворов на матурата
Над 50% са двойките на есенната матура по Български език
и литература. Темата бе по “Две хубави очи” на Пейо Яворов.
Средният резултат на изпита е едва Среден 3.
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120 лева към пенсиите
до края на годината

Павлета ДАВИДОВА

Обезщетението за отглеждане на дете през
втората година от майчинството става 650 лева

Н
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По 120 лв. ще получат
всички пенсионери до края
на годината. Това реши парламентът с гласовете на
БСП, ДПС и ГЕРБ по време
на актуализацията на бюджета на ДОО на второ четене.

али знаете онази приказка, че
който трупа знания, трупа печал?
Е, вярна е. Но и настоящият парламент е печален, и то не защото
бъка от ерудити и гении. Той е
пародия и фарс. Българите гласуваха и избраха точно тези народни представители. Някои искаха
шоу, други промяна, трети крах
на ГЕРБ, имаше и такива, които
си поръчаха “още от същото”.
Едва ли обаче някой очакваше депутатите да докарат парламента
до този хаос и абсурдност.
Тези хора се самоизяждат от
ден първи. Извадили са ноктите,
оголили са резците и скачат на
всеки. О, всъщност май не е на
всеки. Защото онези, които уж
бяха всеобщият враг - ГЕРБ, сякаш са забравени. Те си седят в
кюшето и злорадстват. Как ИТН
повтаря грешките им, как ДБ се
ежи на ДПС, как ИБГНИ се саморазпадат, как всичките “партии на
промяната” са се концентрирали
само в променянето на собственото си Аз и първоначалните си
цели. Май само БСП се държи
адекватно, стоейки настрана от
взаимните нападки и скандали. И
правилно - не се бори с прасе,
защото и двамата ще се изкаляте,
а на него даже ще му хареса.
Печално е да гледаш как някакви хора се опитват да отвратят и
без това уморените от драма избиратели.

От ИТН и ИБГНИ изразиха несъгласие с решението,
поискаха дебатите да бъдат
прекратени и да се свика заседание на комисиите, но то
не беше прието. От БСП призоваха към разум и отговор-

ност, апелираха да се спре с
лицемерието и актуализацията на ДОО да бъде приета.
Хората чакат да им помогнем
за преодоляването на социалната и КОВИД-криза, заявиха социалистите. НС прие

обезщетението за отглеждане
на дете през втората година
от майчинството да бъде колкото минималната заплата 650 лв., за което настоя порано Георги Гьоков от БСП.
Стр. 3
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СНИМКА БГНЕС
EUR:
1.95583

GBP:
2.27118

USD:
1.6491
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Президентът Румен Радев удостои с Почетния знак на държавния глава олимпийските ни
медалисти от Игрите в Токио. Отличие получиха шампионките Ивет Горанова, Стойка Кръстева
и ансамбълът по художествена гимнастика в състав Симона Дянкова, Стефани Кирякова, Мадлен
Радуканова, Лаура Траатс и Ерика Зафирова, както и Антоанета Костадинова, Тайбе Юсеин
и Евелина Николова, а също така и параолимпийците Християн Стоянов и Ружди Ружди
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Даряването на ваксини скара
здравния министър и ГЕРБ
Отговорността за провала на имунизационната кампания
е изцяло на бившите управляващи, заяви д-р Стойчо Кацаров
Юлия КУЛИНСКА

Даряването на ваксини на “AстраЗенека” на Бутан скара здравния министър
Стойчо Кацаров и депутати от ГЕРБ. По
време на дебатите за ратификацията на
споразуменията по договорите се размениха остри коментари, обиди, обвинения
и хвалби кой е направил повече за имунизацията.
За застоя на ваксинационната кампания д-р Даниела Дариткова от ГЕРБ обвини служебния кабинет като прогнозира, че “това безплодно НС ще приеме
трети законопроект във вид на ратификация”. Според нея правителството на ГЕРБ
е осигурило достатъчно количество ваксини от всички видове, за да може не
само да се гарантират животът и здравето на българските граждани, но и да се
даряват. Тя разкритикува Кацаров, че е
блокирал зелените коридори.
Министърът обвини ГЕРБ в провал
на ваксинационната кампания и посочи,
че служебният кабинет се опитва да поправи щетите от техните решения. “Имай-

те малко срам, когато заставате тук и
изопачавате факти. Причината да даряваме ваксини е, че вашето правителство
договори в излишък от “AстраЗенека” и
в недостиг от “Пфайзер”. През първите
три месеца на пандемията нямаше ваксини. Вашият патрон Бойко Борисов обикаляше и ползваше ваксинационните екипи в предизборната си кампания. Имунизирахте първо футболни и спортни клубове, а възрастните хора бяха оставени
четвърти във вашия ваксинационен план.
Причината никой да не иска да се ваксинира с ваксините не “АстраЗенека” и да
ги даряваме сега дължим не само на международните скандали, но и на личната
намеса на Борисов. Той еднолично, без
да има право, забрани използването на
тази ваксина и пак еднолично я разреши”, посочи Кацаров.
Последва реакция от гебаджиите
Христо Гаджев, Тома Биков и Десислава
Атанасова. Атанасова обвини Казаров,
че търси индулгенция, че над 100 дни
служебният кабинет не успявал да убеди
хората да се ваксинират и да предложи
мерки за бизнеса, който протестирал.
Тома Биков пък не пропусна да намеси

МЗ сезира прокуратурата заради
дългове на Александровска
Юлия ИВАНОВА

Здравният министър д-р Стойчо Кацаров ще сезира прокуратурата заради
натрупани дългове в Александровска
болница, която реално е във фалит. Той
ще настоява Съветът на директорите на
здравното заведение да предяви регресен
иск към предишните ръководства, които
са сключили заробващи договори.
По-рано от одитния доклад за финансовото състояние на Александровска болница, оповестен от здравното министерство, стана ясно, че бившият директор на
лечебното заведение и ексминистър на
здравеопазването проф. д-р Костадин
Ангелов в продължение на години е сключвал неизгодни споразумения за разсрочване, с които е увеличил дълга на болинцата.
Здравното заведение завършва 2012 г. с
положителен финансов резултат и няма
просрочени задължения. Година по-късно,
когато Ангелов е назначен от правителст-

вото на ГЕРБ за директор на здравното
заведение, то започва да трупа дългове. За
последната 1,5 година е натрупана загуба
в размер на 10 621 000 лв., а към юни т.г.
тя е 69,8 млн. лв.
“Сумата е съпоставима с тази, която
плащаме за първа линия на Спешната
помощ. Когато договаряш разсрочване,
обикновено правиш това при по-добри
условия”, посочи Кацаров. Отговорността за състоянието на болницата носи д-р
Ангелов и правителството на ГЕРБ, което
го е назначило за директор, подчерта министърът. Той уточни, че Александровска
болница е в най-тежко състояние от всички здравни заведения в страната.
Атаката срещу мен е опит за сплашване, няма да ми запушите устата, нито
ще ме уплашите с политически натиск,
отговори на обвиненията проф. Костадин Ангелов. Той не отрече, че Александровска има просрочени задължения, но
се оправда с предишните ръководства и
се похвали, че увеличил двойно заплатите на персонала.

БЪЛГАРСКИЯТ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ
И ГРАДСКИЯТ СЪВЕТ НА БСП В СОФИЯ
ВИ КАНЯТ НА ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ
НА 77-ГОДИШНИНАТА
ОТ ДЕВЕТОСЕПТЕМВРИЙСКАТА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ
НА 9 СЕПТЕМВРИ 2021 г.
(ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 17 ч.
Ще бъдат поднесени венци и цветя пред Паметника на Съветската армия
съвместно с посолството на Руската федерация.
В 17,30 ч. ще бъдат поднесени цветя пред паметника-костница в кв.
“Лозенец”.
От 18 часа ще се проведе традиционното честване пред паметника “Братска могила” в Борисовата градина.

СНИМКА БГНЕС

“Зелен коридор” за ваксини вече има и в столичното метро
и президента Румен Радев, който “не си
отварял устата” по темата.
Цецка Бачкова от ДСБ разкритикува
ГЕРБ за ниския процент на имунизирани
у нас и припомни, че в бюджета за тази
година бяха заделени само 10 000 лв. за
ваксинационна кампания. Бившият министър на образованието Красимир
Вълчев се оправда, че възрастните били
на опашката за ваксини, защото трябвало
приоритетно да се имунизират лекарите,

учителите и членовете на СИК. “Медиците бяха приоритет във всяка цивилизована държава, но наред с тях се ваксинираха и възрастните, защото 85% от починалите са хора над 65 г. Отказът на МЗ
да ги ваксинира жертва възрастното население”, отговори Кацаров.
След близо час и половина разправии
ратификацията на договора за даряване
на ваксините беше приета с 103 гласа
“за” на първо четене.

Пълен провал на Фандъкова
в инвестиционната програма
Деси ВЕЛЕВА

Столичната община
за поредна година се
провали напълно в
изпълнението на инвестиционната си програма.
Това стана ясно при
обсъждането на касовото изпълнение на бюджета за миналата година от
комисиите към Столичния общински съвет. Отчетът трябва да бъде
приет от всички съветници в четвъртък на първата за новия сезон сесия.

Капиталовата програма на общината е осъществена едва на 55 на сто.
От заложените за усвояване в различни проекти
479 млн. лева са изхарчени едва 287 млн. лева.
Още по-малко е
изпълнението на планираното в частта за нови
детски градини - 38,7 на
сто. Напримр за нови
ясли са платени само
0,8% от предвидените
средства, а 24 млн. лева
ще останат в общинската
хазна. Това става на
фона на дългогодишните
уверения, че нови сгради

се строят и непрекъснато се откриват. За изграждане на улична мрежа изпълнението също е
под 50 на сто.
В същото време общината продължава да
събира повече от заложените приходи от такса
смет - с половин милион
лева повече от предходната 2019 г.
Общото заключение
на администрацията е, че
КОВИД-кризата е ударила както повечето
данъчни, така и неданъчните приходи на
общината.

БСП пита за рекордното
поскъпване на парното в София
С колко процента са поскъпнали
парното и топлата вода в София от 2010
г. досега, пита общинският съветник от
БСП Николай Николов кмета на София
Йорданка Фандъкова. Повод за питането е новината, че сметките за парно
могат отново да поскъпнат с 20% от 1
януари 2022 г. “Колко ремонта е
извършила “Топлофикация София” от
2010 г. досега и на каква стойност
възлизат те? Колко от ремонтите,
извършени от дружеството за последните 10 години досега, са имали нужда
от повторен ремонт и налагани ли са
санкции за забавяне или некачествено
изпълнение и в какъв размер са те”,
пита социалистът.
На 3 септември в точка “Разни” на

комисията по инженерно и енергийно
планиране към Столичния общински
съвет е имало изслушване на директора
на “Топлофикация София” ЕАД Александър Александров. “Не вярвам, че това
изслушване е успокоило или разрешило
предстоящите проблеми, с които ще се
сблъскат столичани. Очевидно справянето с тази криза и състоянието, в което
се намира “Топлофикация София”, ще
изискват да се впрегнат всички усилия
на общинските съветници от всички партии, експерти, както и помощ от държавата”, смята Николов. Според него буди
недоумение защо през годините има постоянно поскъпване на услугата, въпреки че е имало спад на цената на синьото
гориво за България.
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Социологът Кольо Колев

Всички пенсионери ще получат по 120 лв. до края на
годината, реши Народното
събрание с гласовете на БСП,
ДПС и ГЕРБ при актуализацията на бюджета на ДОО на
второ четене. В началото на
дебатите ДПС предложиха
бонусите да са по 120 лв. за
всеки пенсионер. След прегласуване то беше подкрепено.
По-късно мнозинството в НС
подкрепи и предложението на
ГЕРБ добавката да е 100 лв.
Председателят на БСП
Корнелия Нинова отхвърли
внушенията за коалиция с
ГЕРБ и ДПС. “Гласувахме заедно да се дадат на пенсионерите по 120 лева, защото са
най-тежко засегнатите от
КОВИД-кризата. Смятаме
това дори за задължително.
Ще дадем глътка въздух на

Кирил Ананиев.
Служебният кабинет предлага вдигане тежестта на стажа до балансиран подход, но
единственият проблем е
създаване на дисбаланси, защото минималната пенсия се
увеличава с 13,3%, а максималната - с 4%, каза Хасан
Адемов от ДПС.
“Актуализацията на бюджет 2021 г. не е стратегическа промяна, тя се налага от
вашата кадърност да направите хубав бюджет. Как ще дадете сега по 100 лв. на пенсионерите, а от 1 януари ще си
ги вземете?”, попита Мика
Зайкова от ИТН. 12 години
бяхте на власт и през тези
години забравихте, че има
пенсионери, като ги принудихте да мизерстват, възмути
се тя.

СНИМКА БГНЕС

Чакат ни нови избори и преговори за съставяне на кабинет и вярвам, че отново БСП
ще бъде активен участник в тях, каза президентът Румен Радев по време на връщането
на нереализирания мандат за съставяне на правителство от левицата. Той поздрави
Корнелия Нинова за отговорния подход при преговорите за съставяне на кабинет.
Използвам случая да благодаря и на министрите и заместник-министри социалисти
в служебното правителство, които с отговорната си работа заслужиха уважението
на хората, допълни държавният глава

НС РЕШИ:

По 120 лв. за всички пенсионери
до края на годината
Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишната възраст
става колкото минималната заплата
възрастните хора преди тежката зима, която ги очаква”,
обясни тя.
Стратегическите решения
за пенсиите трябва да се взимат от редовен кабинет, каза
от трибуната бившата социална министърка Деница Сачева. Без 3 г. прогноза и без
бюджет за 2022 г. не бива да
се взимат дългосрочни решения, допълни я съпартиецът
й и бивш финансов министър

Гласуването предизвика
скандал в пленарната зала.
Мария Капон от ИБГНИ заяви, че с гласуването са бламирани бюджетната комисия
и актуализацията на ДОО и
няма как бюджетът да се изравни. На същото мнение
беше и министърът на финансите Асен Василев, който изрази опасения, че бюджетът
“ще се взриви”. Ако НС реши
да си измисли приходи, кои-

то не съществуват, и тръгне
да ги раздава, трябва да си
поеме отговорността дали тях
ги има или ги няма, предупреди той. Цялото планиране на
приходната част е грешка,
репликира го Йордан Цонев
от ДПС.
Хайде да спрем с лицемерието, призова зам.-председателят на ПГ “БСП за България” Георги Свиленски. Цяла
България сега стои и гледа

Спецпрокуратурата проверява
дали Дончева е купувала депутати
Спецпрокуратурата лаконично обяви, че се
е самосезирала по медийни публикации и ще
проверява “твърдения за корупционно поведение на народен представител от 46-то Народно събрание”. Макар имена да не бяха обявени, стана ясно, че повод са обвиненията на
Тошко Йорданов от “Има такъв Народ”. Той
обяви, че зам.-председателят на НС Татяна
Дончева от ИБГНИ искала да разцепи групата им и предложила подкуп на техен депутат.
Съпартиецът му Радостин Василев обаче даде
назад и обяви, че подкуп не му бил предлаган,
но той така си бил помислил.
ИТН твърди, че скандалните събития са се
развили на 12 август, когато казусът с проваления правителствен мандат на партията окончателно приключи. Не е ясно защо хората на
Слави Трифонов са чакали толкова време, за
да разгласят случая. Йорданов съобщи, че

Дончева е предлагала 500 хил. лв. на представител на партията на Слави Трифонов в опит
да я разцепи. Сумата “500 К” била изписана
на листче, което Дончева държала, но така и
не го дала на депутата от ИТН. Стана ясно, че
разговорът е бил с Василев.
Дончева отрече твърденията и се закани
да си търси правата по съдебен път. “Прокуратурата се самосезира по абсурдни небивалици. ГЕРБ и ИТН са като ансамбъл за синхронно плуване, включи се и главният прокурор. Много показателно е, че в момента, в
който правната комисия и парламентът се
занимават със закриването на спецсъдилищата и спецпрокуратурата, те се самосезираха
именно срещу депутат, който е острие на
искането да бъдат закрити тези структури”,
коментира председателят на ПГ на ИБГНИ
Мая Манолова.

дали ще приемем двата законопроекта и ще актуализираме бюджета, поясни той. Към
разум и отговорност апелира
и съпартиецът му Иван Иванов.
С гласовете на ИТН и
ИБГНИ беше отхвърлено
предложението на Мая Манолова за прекратяване на заседанието и за ново заседание
на бюджетната и социалната
комисия. То получи подкре-

пата на 86 депутати, 109
бяха против, а 25 се
въздържаха.
НС гласува още обезщетението за отглеждане на дете
до 2-годишната възраст да
бъде колкото минималната
заплата - 650 лв., за което
настоя по-рано председателят
на социалната комисия Георги Гьоков от БСП. Досега
майчинството през втората
година беше 380 лв.

ИБГНИ е пред разпад
В “Изправи се. БГ! Ние
идваме” очевидно има проблеми и неразбирателства. Лидерът на присъдружната партия “Волт” обяви, че през
почивните дни новият политически борд на формацията е
решил да оттегли подкрепата
си от коалицията. От 29 май
“Волт” са с ново ръководство
и още двама съпредседатели Венцислава Любенова и Симеон Трулев.
“Волт” отбелязват, че имат
много
разминавания
с
ИБГНИ. Според Симеон Трулев техните членове очаквали
редовно правителство. “Последните дни се удари дъното
- всеки дърпа в своята посока.
Има хора от ИБГНИ, с които

бихме продължили да работим, но не и в този формат”,
добави той.
По-рано депутатите от
ИБГНИ Николай Хаджигенов
и Арман Бабикян обявиха, че
очакват регистрация на новата си инициатива “Ние идваме” като сдружение с нестопанска цел. Чрез него те щели
да преговарят с формацията
около Мая Манолова “Изправи се. БГ” дали да участват
заедно на следващите избори.
Хаджигенов не изключва преговори и с други политически
сили. “Не означавa, че разваляме коалицията. Почваме
нещо ново. Рано е да се каже
какво ще излезе”, опита се да
омаловажи ситуацията той.
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Училищата не са готови
за онлайн обучение
Синдикалисти настояват децата да се обучават присъствено,
а школа да се затварят след молове и ресторанти
Училищата да работят присъствено и при нужда да затварят последни,
след моловете, ресторантите, стадионите и пр., настоява образователният
синдикат към КТ “Подкрепа”. Според
негово назционално проучване цели
44,5% от учителите в страната заявяват, че нямат служебен лаптоп, а 22,2%
го получават временно и след това им
го прибират. При това за 71,6% от
ползващите дигитални средства техническите параметри са незадоволителни. Техническата осигуреност е на
много посредствено ниво, заявяват от
синдиката. По разпореждане от МОН
дигиталните средства, които учителите ползват, се отключват със служебен
акаунт, което обременява педагозите,

а 89,9% от тях смятат, че този вид
контрол е дискриминация, защото няма
друга сфера на държавни служители,
които да са подлагани на него.
През обучение за работа с електронни образователни платформи са
преминали 59,7% от анкетираните, но
нито един учител не е бил обучаван в
методика за работа в електронна среда. Едва 39% от учителите са получили средства от училищата за работа в
електронна среда от къщи, а 71% смятат, че Националната програмата на
МОН за подкрепа на обучението от
разстояние е пълен провал и е унизителна за учителите.
Според синдиката опитите на МОН
да създаде програма за безплатен ин-

тернет на учителите са претърпели
пълен крах. Затова, ако от училищните бюджети се насочат средства за интернет на социално слаби и ромски
ученици, незабавно ще започне подготовка за протести и стачки. Училищата нямат такива средства, няма никакви финансови буфери, МОН да осигури парите, казват от синдиката.
Под 10% от образователните институции имат техническа готовност
за хибридно водене на учебния процес
и синдикатът не подкрепя толерирането на този метод. Постоянното тестване на децата трябва да е за сметка на
РЗИ, смятат от “Подкрепа”.
Две НПО - “Учители за безопасно
образование” и “Обединени учители

за безопасно образование”, настояват
с писмо до премиера и министрите на
здравеопазването и на образованието
всички деца от 1 до 12 клас задължително да носят маски не само в междучасията, но и по време на часовете.
Те се позовават на масовата практика
за това в Европа, на силно заразния
КОВИД-вариант Делта и на починалите 112 педагози през миналата година, работещи на първа линия. Организациите настояват всички ученици
да бъдат тествани за вируса два пъти
в седмицата, а онези, чиито родители
не са съгласни, да се обучават дистанционно, а също да се разреши трета
доза ваксина на всички желаещи учители.

Над 50% двойки
по Яворов на
есенната матура
Над половината зрелостници, явили се на
есенна
матура
по
Български език и литература, имат двойки,
съобщи МОН. Над 60 на
сто изобщо не са писали съчинение или есе по
темата за красотата и
невинността върху емблематичното стихотворение на Пейо Яворов
“Две хубави очи”.
Средният резултат на
изпита е едва среден 3.
Само четирима от явилите се 3542 зрелостници имат оценка над 4,50,
едва 20% са се справили със задачите за правопис, с тези, които изискват да се посочи авторът на определен литературен откъс или на
даден литературен герой.
Средният резултат
по биология и здравно

образование е 20,69 от
максимум 100 точки. По
този предмет двойките
са 54%. Още повече 57%, са двойките по География и икономика, в
която задачата бе да се
определи и оцени географското положение на
България. Две са отличните оценки по История и цивилизация. Част
от изпитния вариант
включваше отговор на
въпроса “Как българите
се борят за своята свобода в периода XV-XVII
век?”. Дори по английски слабите оценки са
22,63%. Единствената
пълна шестица е на матурата по Философия по
темата върху текста на
Н. Бердяев “За робството и свободата на човека”. На изпита по избран предмет са се явили 2328 зрелостника.

СНИМКА БГНЕС

На фона на увеличаващите се случаи на заразени с КОВИД и на затягането на
противоепидемичните мерки, пред здравното министерство имаше малоброен протест под
надслов “Изкуството не може да диша”

Хакери атакуваха
преброяването още в първия ден

Пожар вилнее
и в Кирковско

Хакерска атака към електронното преброяване е отчетена още в първия ден от началото му, стана ясно на брифинг
в Министерския съвет, с който
се откри кампанията. Властите
се похвалиха, че проблемът е
преодолян за минути. По думите им е създадена четиристепенна защита и няма опасност от
теч на данни. Много често такива атаки не са недобронамерени, а просто някой цели да
си покаже възможностите и

Пожар върлува между
три села близо до Кирково
повече от два дни. Екипите
се борят със стихията, но
силният вятър разпространява пламъците и пожарникарите все още не могат
да овладеят огъня в боровата гора.
“В гасенето са се включили 4 пожарни автомобила и един специализиран на
горското
стопанство.
Общо 50 души са на терен,

способностите, заяви шефът на
НСИ Сергей Цветарски.
За първите 7 часа са преброени 3751 души, обявиха
Цветански и вицепремиерът по
еврофондовете Атанас Пеканов. НСИ очаква в преброяването да се включат 70% от
българите. Ще се изследват както демографската структура на
населението, така и социалният статус на гражданите, характеристиките на сградния фонд
и условията за живот. Данните

ще бъдат ползвани за формиране на политиките на държавата
в дългосрочен план, заяви Пеканов.
Срокът, в който всеки
български гражданин може да
се включи в онлайн преброяването, е до 17 септември. От 18
септември до 3 октомври преброители ще минават по адресите на всеки участвал, за да
съберат данните. Глобата за
отказ от участие в преброяването е в размер на 160 лева.

които са разделени на три
участъка по периферията.
В момента основно гасим
на ръка”, обясни шефът на
пожарната в Кърджали
Сергей Заимов.
Пожарът лумна още в
неделя и за часове обхвана
над 250 декара труднодостъпен боров масив.
Късно същия ден започна и
евакуация на част от възрастните хора, които живеят
около фронта на огъня.

www.duma.bg

СРЯДА
8 СЕПТЕМВРИ

5

ИКОНОМИКА

2021

Ресторантьори и превозвачи
ще блокират магистрали
На 28 септември спират всички
превози в страната
Автобусни и международни превозвачи, както и шофьори на таксита се включват в
протеста на ресторантьорите
срещу влезлите от вчера ограничения за работа. Днес пред
парламента, когато ще се проведе шествието, ще извадим
автобуси, обяви Магдалена
Милтенова от Конфедерацията на автобусните превозвачи.
На 28 септемри пък е планиран общонационален протест
с блокиране на пътища и магистрали в цялата страна.
“Ще участваме в протестите,
защото автобусният бранш е
един от най-засегнатите от
ограничителните мерки срещу
пандемията. Докато умните се
наумуват, лудите се налудуват,
а в парламента се разиграва
детското шоу “Кой е по-понай”, транспортните фирми
умират”, заяви Милтенова. Тя
обясни, че браншът се намира

в абсурдна ситуация - на практика не са сред затворените
заради КОВИД-вълните бизнеси, заради което не могат да
получават компенсации. “В
същото време министърът на
здравеопазването призова 50%
от администрацията да работи
онлайн и това щяло да намали
пътуващите в обществения
транспорт. Никой не каза обаче как ще бъдем компенсирани
за това”, посочи Милтенова.
Автобусните фирми са пред
фалит, защото приходите им
силно са намалели, “след като
хората не ходят на работа, а
децата на училище”. “Автобусите обаче се движат и всички
разходи са на нашия гръб, при
това в условията на покачваща
се инфлация”, каза Милтенова
и посочи, че само за няколко
месеца цената на дизела е скочила от 1,15 на 2 лева. Таксиметровите шофьори пък се

И лозарите на протест
Лозари от Северозападна България излязоха на
протест, като затвориха пътя Монтана-Враца,
настоявайки за спешно увеличение на субсидията за
сектора. Ако не бъде обърнато внимание на проблемите на сектора, те заплашиха, че ще блокират
магистрала “Тракия”. След като миналата седмица
протестираха колегите им от Южна България,
вчера и лозарите от Северозапада поискаха спешна
актуализация на бюджета до края на годината,
като бъдат отделени 60 милиона лева за бранша. Те
настояват и за изравняване на субсидиите на българските лозари с тези от останалите страни от ЕС.
Производители на грозде от района на Монтана,
Враца, Видин и Лом блокираха пътя - трактори и
работници спряха колите от Монтана за Враца, на
земята изсипаха касетки с грозде, предаде БНР.
Готови сме да създадем гаранционен фонд, в който
държавата ще има много по-голямо финансово
участие, за да може в кризисни моменти секторът
да получава помощ, каза шефът на Агенцията по
лозата и виното на среща с протестиращите.

оплакаха, че след като затварят нощните заведения, ще секне и тяхната работа. При предишния локдаун оборотите им
паднали със 70%.
Превозвачите заедно с
всички пряко засегнати от новата заповед на здравния министър - ресторантьори, фитнес инструктури, театрални и
обучителни школи, искат среща с президента. От април
държавата не работи, оплакаха се представителите на транспортните фирми, особено недоволни от служебния транспортен министър Георги Тодоров. Те недоволстват, че
няма специално определени за
техния бранш средства в актуализацията на бюджета за тази
година. И смятат, че заделените 430 млн. лв. са крайно недостатъчни за подкрепа на цялата икономика. Транспортният
бранш настоява да се върне
старата мярка за запазване на
заетостта 80/20 за фирмите с
над 20% спад в оборотите. “Не
желаем кредити. Едно предприятие тегли кредити, когато
се развива, а ние трябва да
оцеляваме”, заявиха превозвачите. Според тях новият дизайн на мярката 60/40, който
отпуска финансиране при 40%
спад на оборотите, е подиграв-

ка с фирмите от туризма и
транспорта, защото се гледат
оборотите през летните месеци, а не средно за годината. Те
се оплакаха, че отпуснатата
миналата година 30 млн. лв.
безвъзмездна помощ за автобусните превозвачи стигнала
колкото за покриване на разходите за месец.
Даваме 20 дни на управляващите да осмислят, това, което ще се случи на 28 септември, заяви Христо Радков от
Българското обединение на
шофьорите. На този ден ще
бъдат преустановени всички
превози в страната. Преди това
на 10 септември е възможно
да спре градският транспорт в
Пловдив, както и междуселищните линии в общината заради
липсата на средства. В протеста на ресторантьорите се
включва дори и асоциацията
на международните товарни
превози. Те са недоволни, че
месеци наред държавата не
може да реши проблема с километричните опашки на границите с Турция, Гърция и
Румъния. Нито един от поетите ангажименти за облекчаване на ситуацията за чакащите
шофьори не е изпълнен, заяви
Димитър Димитров. Превозвачите поставиха за спешно ре-

шение и други стари проблеми
като недостига на шофьори и
искането на облекчени условия
за наемане на кадри от страни
извън ЕС.
От Сдружението на заведенията в България също не са
доволни от предвидените мерки за подкрепа на бизнеса в
актуализацията на бюджета,
направена от служебния кабинет. Те обявиха, че не могат да
се възползват от мярката 60/
40, защото голяма част от персонала били самонаети лица.
Те за пореден път развиха тезата, че заведенията не са огнище на заразата. Възрастовата група на посетителите в
нощни барове и дискотеки,
които от днес на практика са
затворени, била 19-29 г., а там
заболеваемостта при предишните вълни била най-ниска.
“Разбираме, че има здравен
проблем, че има хора в болница и умират, но този проблем
няма да се реши, като се затворят отново заведенията. Средната възраст на починалите е
72 години, те не ходят на нощен бар”, казаха от Сдружението на заведенията. Основният довод на бизнеса е, че сега
вече има ваксини и проблемът
със заразяването вече не бил
обществен, а личен.

Рекорден ръст на брутния вътрешен продукт за последните 30 години
Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие
е 9,9% на годишна база - най-високият през последните 30 години, откакто изчисленията се правят по съвременна методика, съобщи ифициално
НСИ. Данните, които статистиката
разпространи на 17 август за 9,6 на
сто икономически ръст за същия период, бяха експресни, а сега са преизчислени и допълнени. Основната причина за високия ръст обаче е същата
- сравнението се прави с второто
тримесечие на миналата година, когато имаше спад, и затова сега данните
са толкова високи. Спрямо първото
тримесечие на годината ръстът на
икономиката е 0,6% (при 0,4% в експресните оценки). По предварителни
данни произведеният брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2021 г. възлиза на 31,167 млрд.

лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4513 лв., отчита
НСИ. Създадената от отраслите на
националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2021 г. възлиза на 26,951
млрд. лв. по текущи цени, отчитат от
НСИ. Това е ръст от 8,4% на годишна
база, който се дължи основно на увеличението при търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство - 21,4%; професионални дейности и научни изследвания, административни и спомагателни дейности - 4,5%; финансови и застрахователни дейности - 2,9%; селско, горско и рибно стопанство 0,9%; държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа - 0,8%; операции с
недвижими имоти - 0,5%; създаване и

разпространение на информация и
творчески продукти, далекосъобщения - 0,3%.
През второто тримесечие на 2021
г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 3,6% и запазва равнището си
спрямо същото тримесечие на предходната година. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в
добавената стойност на икономиката
с 0,8 процентни пункта до 27,2%.
Относителният дял на добавената
стойност, реализирана от дейностите
в сектора на услугите, се увеличава
до ниво от 69,2% при 68,4% през
съответния период на предходната
година. Най-голям дял в БВП заема
крайното потребление - 78,9%. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18,7% от произведения БВП.

“Доста несериозен беше подходът
към актуализацията на бюджета, защото
имаме тотално сменена икономическа
ситуация спрямо началото на годината,
когато са правени разчетите. През второто тримесечие имаме 9 на сто растяща икономика, трето тримесечие по
предварителни данни дори ще имаме
растеж над 10 на сто”, коментира пред
БНР финансистът Любомир Дацов.
Според него в тази ситуация трябва да
има тотално различен подход към бюджета. Министерството на финансите
трябваше да внесе истинска макрорамка
с оценка за тази година и някакви приблизителни оценки за следващата, и на
тази база да бъде поставена нова фискална цел, която да отговоря на икономиката, защото в момента това, което се
прави, е да се гаси пожар с бензин, което може само да донесе проблеми, а не
да ги реши”, твърди Дацов.
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У нас кашкавалът двойно
по-скъп от средното в ЕС
Агроексперти прогнозират
със 7 на сто по-високи цени
на доматите, краставиците
и чушките до края на годината
Кашкавалът, продаван в
България, е средно почти двойно - 1,83 пъти, по-скъп, отколкото е средното ниво на цените в Евросъюза. Това сочат
данните от августовския бюлетин на Центъра за икономически изследвания в селското
стопанство (САРА).
У нас масовият кашкавал
“Витоша” през миналия месец
се е търгувал на едро по 1163
лв. за 100 кг, което е с 3,2%
по-скъпо, отколкото през юли.
Аналогичният продукт в
останалите страни от общността - сиренето “Чедър”, се
е предлагало по 635,6 лв. за
100 кг, като регистрираното
нарастване на цената спрямо
юли е 2,9 на сто. На годишна
база българският кашкавал е
поскъпнал със 7 на сто, а
“Чедър” - с почти една десета
(9,8%). В края на миналата
седмица цената на едро на
масовия кашкавал “Витоша” е
била средно 11,64 лв. на кг.
По същия начин стоят нещата и с кравето масло, продавано у нас. Разликата е също

двойна - - 1,95 пъти. В България този млечен продукт се е
продавал през август на едро
по 1504 лв. за 100 кг, а средната цена за ЕС е била 770,60 лв.
У нас обаче и на месечна, и на
годишна база е регистрирано
поевтиняване от 3,6%. За Евросъюза спрямо юли поскъпването е 0,3%, а сравнено с август 2020 г. ръстът е 12,9%,
пише в доклада на САРА.
През юли е отчетено месечно поскъпване на всички други основни млечни продукти в
ЕС - сухо мляко - плюс 1,6%,
сирене “Гауда” - плюс 1,5%,
сухо пълномаслено мляко плюс 0,3%.
Изкупните цени на кравето
мляко през юли в ЕС са 0,36
евро на кг, което е много близко до равнищата в САЩ и Нова
Зеландия. САРА очаква, че от
есента заради високите цени на
фуражите и на общата ценова
тенденция те ще тръгнат нагоре.
У нас по данни на НСИ за
второто тримесечие на 2021 г.
в сравнение с предходната го-

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

дина се наблюдава увеличение
на цените на електроенергия,
горива и други с 10,8%, цените на ветеринарномедицинските продукти с 3%, на преките
фуражи (зърнени продукти,
шрот и други) с 15,3%, на смесените фуражи - с 6,5%.
Цените на зеленчуците
също вървят нагоре. Българските оранжерийни краставици са били със средна цена на
едро от 1,55 лв. на кг, а през
август тя скача с повече от лев
до 2,60 лв. за кг. При вносните

Токът за бизнеса отново
надхвърли 220 лева за мегаватчас

Токът за бизнеса за
вчера отново бе над 220
лева за мегаватчас, сочат
данни от проведените
търгове в понеделник в

сегмента “Ден напред”
на Българската независима енергийна борса
(БНЕБ), публикувани на
сайта й.

Средната цена на елекроенергията за вторник
бе 226,17 лв./мвтч, което е малко над постигнатите почти 225 лв. за доставките в последния
работен ден на миналата седмица. През почивните дни логично стойностите бяха доста пониски - от 184,31 лв./
мвтч за неделя до 195,69
лв./мвтч за събота. През
първите два дни от септември цените бяха
съответно 221,28 лв./
мвтч и 211,92 лв./мвтч,
сочат данните на БНЕБ.

краставици също е регистрирано поскъпване от 1,25 лв. на
кг на 1,90 лв. на кг, или с 65 ст.
повече. При доматите нарастването на цените е по-слабо.
Оранжерийните поскъпнаха за
месец с 27 ст. - от 1,55 на 1,82
лв. за кг, а вносните с 16 сто от 1,40 на 1,56 лв. за кг.
От САРА отчитат, че
вносът на домати за последните 5 г. в сравнение с предходната петилетка се е удвоил.
През 2020 г. у нас са внесени
около 103 хил. т. През 2019 г.

вносът възлиза на 83,7 хил.
тона, а очакванията за 2021 г.
са количеството да е в рамките
105-110 хил. т. Експертите от
САРА очакват, че през следващите месеци до края на годината цените на домати, краставици и пипер ще бъдат средно
със 7% по-високи от миналогодишните, което се дължи на
растящите цени с оглед на значителния дял на вноса в потреблението и незадоволителното вътрешно производство,
което дърпа цените нагоре.

Високата цена на дървесината
достигна и България
Пандемията накара хората да останат вкъщи и
сами да си поправят къщите и градините. Оттогава
започна да се използва все
повече дървесина у нас, а
дървесината е суровина,
която изчезва. Това каза
пред “Блумбърг тв България” Иван Пенков, председател на Асоциацията на
горските фирми. Той обяви, че тенденцията към
покачване на цените на
дървесината е достигнала
и България. Някои артикули са поскъпнали двойно,
но все пак увеличението не

Иван Пенков
е 4 пъти, както стана на
повечето пазари през юли,
уточни Пенков.
По думите му двойното увеличение тук се
дължи на устойчивия пазар, който се поддържа
благодарение на икономи-

ката. “Заради пандемията
се повишава интересът, а
покупателната възможност
на хората си остана.
Дървесината е естетически и качествено по-добър
материал”, коментира
Пенков. Той допълни, че у
нас има все повече построени малки ниски едноетажни къщи изцяло от
дървен материал и този
процес ще продължи. Наймного се търсят иглолистни дървесни видове за
строителство и поправка
на съществуващия сграден
фонд.

Отчитат много висок ръст в цените на имотите в Европа
Ръстът на цените на имотите достига до изключителни
нива в много държави в Европа, Северна Америка и Азиатско-тихоокеанския регион.
Сред причините за това се
сочат ниските лихви и облекчената парична политика, пише
в анализ на консултантска компания на пазара на имоти. Реалните цени на имотите (цените с отчетена инфлация) нарастват на годишна база в 43 от

57-те имотни пазара по света,
които влизат в анализа. Ако
вземем цените на имотите без
отчитане на инфлацията, което е по-познато на повечето
хора, се оказва, че има ръст в
50 държави, а спад само в 7.
Нарастването на цените се
дължи на повишеното търсене
на жилища по целия свят и
голямата строителна активност. Същевременно сключването на сделките е подкрепено

от ниските лихви по банковите кредити и мащабните правителствени програми за стимулиране на икономиката.
Имотният бум в Европа
продължава. Цените на жилищата на Стария континент бележат повишение в 23 от 26те държави, включени в анализа. Лидери по ръст на цените в рамките на година след
отчитане на инфлацията в Европа са Черна гора - плюс

28,7%, Словакия - плюс
14,38%, Швеция - плюс
11,28%, Германия - плюс
9,59%, Нидерландия - плюс
9,22%, и Турция - 13,59%.
Повишението на цените на
имотите (с отчетена инфлация) в световен мащаб е найголямо в Черна гора - плюс
28,7%, Пуерто Рико - плюс
23,68%, Египет - плюс
22,61%,, Нова Зеландия - плюс
22,39%, и Шри Ланка - плюс

15,93%. Най-голям спад в цените на имотите в рамките на
година отчитат Филипините минус 23,59%, Саудитска
Арабия - минус 4,68%, Пном
Пен, Камбоджа - минус 3,76%,
Румъния - минус 3,28%. Цените на имотите падат само
на три от 26-те анализирани
европейски пазара. Освен в
Румъния, жилищата поевтиняват в Полша - минус 1,42%, и
Латвия - минус 0,66%.

СРЯДА
8 СЕПТЕМВРИ

7

СВЯТ

2021

НАКРАТКО

ЕК заведе дело
срещу Полша
ЕК внесе иск срещу Полша в
Европейския съд с настояване Варшава да плаща ежедневни глоби,
докато не бъде отменен законът,
който нарушава независимостта
на съдебната власт. Размерът на
дневната глоба ще се определи от
съда. Брюксел смята, че действията на полските власти създават
условия за политически натиск
върху съдебната система.

Световни лидери
предупреждават
за преврат в Бразилия

СНИМКИ БГНЕС

Кипърските ученици над 12-годишна възраст са длъжни да стоят с маски на лицето в часовете.
В Куба властите решиха да ваксинират децата на 2 години, а в Канада антиваксъри замеряха
с камъни премиера Джъстин Трюдо по време на предизборен митинг.
В Русия пък шестима пилоти бяха уволнени от “Аерофлот” поради отказ да се имунизират

„Левицата” в Германия
готова за коалиция
„Зелените” искат изтеглянето на ядрените
бойни глави на САЩ от страната
Лявата партия в Германия обяви,
че потенциални коалиционни партньори след изборите на 26 септември
могат да бъдат социалдемократите
(ГСДП) и партията на Зелените, предадоха агенциите.
Социалдемократите се радват на
убедителна преднина срещу консерваторите на канцлера Ангела Меркел в
допитванията седмици преди вота.
Пубикувано в понеделник проучване
на института ИНСА за в. “Билд” показа, че ГСДП води с 26% пред консерваторите с 20,5% и “Зелените” с 15,5
процента. “Левицата” има 6,5 на сто.
“Готови сме да поемем отговорност
за правителството”, каза пред репор-

тери Дитмар Барч, който ръководи
парламентарната група на “Левицата”
в Бундестага. От партията заявиха още,
че предлагат повишаване на националната минимална работна заплата, увеличаване на данъците за свръхбогатите и ускоряване на преминаването към
възобновяема енергия.
Олаф Шолц, кандидатът на социалдемократите за канцлер, вече заяви в
неделя, че иска да управлява с левите
и “Зелените”. Проучванията сочат
обаче, че той ще се нуждае от подкрепата на трета партия, за да постигне
стабилно мнозинство в парламента.
Шолц обаче многократно се дистанцираше от “Левицата” като “негодна за

В Мексико сменят статуя
на Колумб с индианка
Статуята на Христофор
Колумб в сърцето на Мексико Сити ще бъде заменена със скулптура на жена
от коренното население,
съобщиха властите дни преди 200-годишнината от независимостта на страната.
Паметникът на откривателя беше премахнат от Реформа авеню миналата година, след като протестиращи се заеха да го свалят. Той
ще бъде преместен на “безопасно, достойно” място,
съобщи Националният институт по антропология и
история. На негово място
ще бъде поставена скулптура на местна жена от олмеките, направена от известния художник Педро Рейес.

“Именно жените от коренното население са били
може би най-онеправдани в
историята на Мексико и
тези, на които е отдадено
най-малко признание”, заяви столичната кметица
Клаудия Шейнбаум. Тя
допълни, че решението
представлява и акт на “социална справедливост”,
както и признаване на 500
години “местна съпротива”
срещу испанското завладяване.
През 2020 г. активисти
организираха за 12 октомври протест, наречен “Ще
го съборим”. Това е датата, на която Колумб е
слязъл на американския
бряг през 1492 г.

управление”, ако не се ангажира ясно
с НАТО и трансатлантическото партньорство със САЩ.
Междувременно лидерката на “Зелените” Аналена Бербок, която е кандидат на блока “Съюз 90/Зелените” за
канцлерския пост, възнамерява да настоява за изтеглянето на ядреното
оръжие на САЩ от Германия при
победа на изборите или участие на
блока в бъдещата управляваща коалиция. Това обяви самата тя в интервю
за телевизия А Ер Де (ARD). “Разбира
се, ние трябва да бъдем част от разоръжаването, включително относно
американските атомни оръжия тук, в
Германия и в цяла Европа. Имаме прозорец от възможности и трябва да го
използваме”, заяви тя. Мартин Шулц
бе подкрепил това искане за предишните избори през 2017 г.

Група световни лидери предупредиха, че бразилският президент Жаир Болсонаро и неговите
съюзници може би планират военен преврат, който “ще застраши демокрацията в Бразилия”,
предаде “Индипендънт”. В отворено писмо, около 150 депутати,
министри и бивши президенти
от 26 държави алармираха за
потенциален бунт, по подобие на
този в Капитолия на САЩ през
януари в защита на експрезидента Доналд Тръмп. Твърди се, че
държавният глава е подкопал демократичните институции през
последните седмици и се е опитал да отмени президентските
избори през 2022 г.

Силни ветрове спряха
фериботите
Силни ветрове спряха фериботите в Гърция. Туристическите агенции съветват гражданите преди пътуване да се информират за промени в разписанието, предаде БНР. Голяма част
от плавателните съдове няма да
се движат заради силни морски
бури, информират пристанищните власти. В Егейско море силата на вятъра достига до 9-та
степен по скалата на Бофорт,
което остави на котва много
кораби на пристанищата. Има
предупреждение собствениците
на яхти и лодки да не влизат в
открито море.

Разпад на управляващата
коалиция в Румъния
Управляващата коалиция в Румъния се разпада. Един от
двата по-малки партньори в трипартийното правителство
обяви, че изтегля министрите си. Центристката партия
“Съюз за спасение на Румъния-Свобода” настоява за оставката на премиера Флорин Къцу, издигнат от Националлибералната партия. С напускането на малкия коалиционен
партньор, се губи абсолютното мнозинство от 56%.
Раздорът настъпи, след като беше уволнен реформаторският министър на правосъдието Стелиан Йон от
“Съюз за спасение на Румъния-Свобода”. Причина за отстраняването бе недоволството му, че в наложената от
Къцу национална инвестиционна програма не са отчетени
забележките на партията. Критиците казват, че на програмата й липсва прозрачност и се използвала от Къцу за
купуване на подкрепата на влиятелни местни политици
преди вътрешнопартийните избори този месец. В знак на
солидарност с Йон последваха оставки и на други министри от същата партия.
Междувременно Лудовик Орбан, председателят на Камарата на депутатите, долната камара на парламента, реши
да даде ход на процедурата за вот на недоверие на правителството, предаде “Романия Инсайдер”.

Жителите на гвинейската столица
Конакри празнуват с войници от
спецчастите преврата срещу
83-годишния президент Алфа
Конде. В обръщение към нацията
предводителят на преврата полк.
Мамади Дъмбуя обяви ареста на
Конде, разпускане на
правителството и отмяна на
конституцията на Гвинея.
Превратът бе извършен на фона
на тежка икономическа криза,
рязко поскъпване на храните и
дори гладни бунтове. Превратът
бе осъден от ООН, ЕС и
Африканския съюз
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ДЕН НА МЕЖДУНАРОДНА СОЛИДАРНОСТ
НА ЖУРНАЛИСТИТЕ. Чества се с
решение на IV конгрес на Международната организация на журналистите в Букурещ (Румъния) през май
1958 г. На този ден през 1943 г. в
Германия е екзекутиран чешкият
журналист антифашист Юлиус Фучик (р. 1903 г.) (на снимката).
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ГРАМОТНОСТТА.
Отбелязва се от 1966 г. по решение на
ЮНЕСКО. През 2002 г. Общото събрание на ООН обяви Десетилетие на грамотността, а ЮНЕСКО бе координатор по съгласуването и стимулирането на проявите в инициативата.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Печалното ...
От стр. 1
Уважаеми и неуважаеми народни представители, Вие не сте изпратени в
НС, за да лъскате своя
имидж, да надувате своето его или да ни правите
печални. Вие бяхте избрани, за да нормализирате
държавата, да възстановите държавността, да помогнете на България да
премине през последствията от КОВИД. А по

възможност и да ни накарате да забравим ГЕРБ.
По-скоро да забравим, че
те са незаобиколими, а не
да пренебрегвате зулумите им и да спирате да ги
изобличавате, докато се
громите един другиго!
Ясно е, идват нови
парламентарни избори. И
предизборната надпревара
започна. Уви, тя не е разговор за политики, а за
омаскаряване. И някъде
неусетно се превърна в

говорене “за” и “против”
служебния кабинет. Къде
отидоха мизериите на
ГЕРБ? Отвори се и кранчето на пороя захаросани
обещания, популистки заричания и съответно...
хаос. Виждаме го при надцакването за бюджета.
Време е да го разпускат този парламент! Да,
бюджетът е важен, само
дето всички трябва да се
замислят - струва ли си да
оставят отворена вратич-

ката за надскачане и обещаване на пари, които май
няма откъде да дойдат. Не
превръщайте НС в предизборна говорилня, средство за автореклама, обещания без покритие и тотално заливане с помия.
Бързи избори ни трябват,
пък дано в следващото НС
попаднат хора с по-меко
его и повече мисъл за общото благо. Трябват ни и
диалогични политици, а не
политикани!

Банков цинизъм
Евгени ГАВРИЛОВ

Цинизмът на банките
явно е неизтребим в
стремежа им към печалби. Той добре се усеща
от потребителите на банкови услуги чрез таксите
и комисионите, с които
ги дерат за банкомат или
когато влязат в банков
клон. Банките не спират
да вдигат таксите за обслужване на граждани и
фирми. Някои трезори
от началото на месеца

пак направиха промени таксата за теглене от банкомат вече не е фиксирана, а е процент от теглената сума.
Още в края на миналата година банковата статистика отчете, че таксите за обслужване на гише
са се увеличили с над 40
на сто. Тогава евродиректива принуди банките да
намалят драстично таксите за транзакции в евро
за и от страни в ЕС.
България бе начело по
най-скъпи преводи с такси от 30 до 60 евро за
суми до 300 евро. Сега
тези такси са приравнени
към цената на услугата за
вътрешни преводи в левове. Само че от пролетта
насам банковите такси отново поскъпнаха - с близо 4 на сто. Не че този
процес е спирал напоследък, но коронакризата

стана добро оправдание
той да продължи. Освен
това се оказва, че при
мерките, които уж бяха
въведени за смекчаване на
ударите на пандемията
върху икономиката, банките с едната ръка дават,
но с другата прибират.
Иначе няма как да се обясни, че обслужването на
безлихвените заеми, които се отпускаха, поскъпна с 20 лева на месец.
Традиционното оправдание на банките е, че
чрез таксите се опитват
да компенсират приходите си от безпрецедентно
ниските лихви по кредитите и от международни
преводи. Цената на вътрешните левови преводи
вече не пада под 5 лева за
транзакция. Само че депозитните сметки на хората са с нулева лихва. А
повечето заплати се пре-

веждат по банкови карти
и си длъжен да теглиш от
банкомата. От тях данък
вече ти е удържан, банките ти турят още един!
Скубят от оскъдните ти
доходи, вместо да ти плащат, че си държиш парите там и те оперират с
тях. Но никоя партия не
гъква да защити хората.
Печалбата на търговските банки у нас стигна
804 милиона лева в края
на юли, което е 35 на сто
повече в сравнение с година назад. Банките вече
имат активи от 130,6 милиарда лева и на практика са по-богати от държавата, защото заложеният
в бюджета за тази година
БВП е 126,5 милиарда.
Явно едни трябва да са
милионери, други - да нямат какво да ядат. И това
ако не е цинизъм, здраве
му кажи!

1868 - В СЕВЛИЕВО СЕ РАЖДА МАРА БЕЛЧЕВА, ПОЕТЕСА И ПРЕВОДАЧКА (УМИРА 1937 Г.).
Една от иконите в родната поезия.
Следвала във Виена и Женева. От
1903 г. е близка с Пенчо Славейков,
чийто жизнен път споделя до
смъртта му. За пръв път публикува
стихове през 1907 г. Първата й стихосбирка “На прага стъпки” (1918)
представя поетеса, близка по душевен свят на Славейков, но със свое
лице. Създава интимна лирика на
нежните чувства и размисъл.
1898 - ОСВЕТЕНА Е БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА
“СВЕТИ СТЕФАН” В ЦАРИГРАД (ИСТАНБУЛ).
Екзарх Йосиф I заедно
с митрополитите на
Княжество България
изнасят тържествената литургия за единствената православна
Желязна църква. Елементите й, тежащи
500 т, са изработени във Виена между 1893 и
1896 г. и са откарани до Цариград с кораб по
Дунав и Черно море. Скелетът на църквата е от
стомана, а страните от ламарина, която е захваната за основите с болтове, гайки, нитове и
заварки - общо около 4 милиона.
1946 - В ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ Е ПРОВЕДЕН
РЕФЕРЕНДУМ ЗА ПРОМЯНА НА ФОРМАТА НА
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ. В гласуването участват над 91 на сто
от имащите право на
глас. Над 97% от бюлетините са действителни, а от тях 95,63% са
за смяна на монархията с “народна република”. (На снимката - Георги Димитров гласува на
референдума.)
1956 - ОТКРИТ Е ХИДРОВЪЗЕЛ “ИСКЪР”,
НАЙ-ГОЛЯМОТО ВОДОХРАНИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ. Предназначен е за
енергодобив и напояване. Енергията на водите се използва от ВЕЦ
“Пасарел” и ВЕЦ “Кокаляне”. Чашата на язовирното езеро е с форма на голям триъгълник
между Лозенските възвишения и Плана планина.
Площта при максимален воден стоеж обхваща
30 кв. км. Максималната дълбочина на езерото
при стената е 66 м, дължината му е 13 км, а
ширината - 2,5 км. При тези очертания при максимален воден стоеж събира 670 млн. куб. м вода.
1976 - ОТКРИТ Е АСПАРУХОВИЯТ МОСТ ВЪВ
ВАРНА. Свързва кварталите “Аспарухово” и
“Галата” с централната част на града.
Строежът на моста
започва в началото на
1973 г. Дължината и височината на съоръжението са съответно 2050 и 50 м. Широкото 21 м
платно се крепи на 38 двойки стълбове, всеки от
които има 2400 т носимост. Каналът под Аспаруховия мост е открит на 1 септември 1976 г., а
първият кораб минава на 4 септември с.г.
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Нашето знаме,
зов и бъдеще
Девети септември е една от най-забележителните
дати в най-новата българска история
Евгений БЕЛИЙ, зам.-председател
и главен секретар на Българския
антифашистки съюз

На 9 септември 1944 г. антифашистката съпротива в България, която е
част от европейската антифашистка
съпротива, с помощта на Съветската
армия и под знамето на Отечествения
фронт побеждава българския фашизъм.
Девети септември полага основите на държавата и на народната демокрация.
Девети септември разкри социалистическата перспектива на развитие на
нашето общество и държава и откри
пътя на социалистическото изграждане в нашата страна.
Девети септември е идея, кауза,
историческа перспектива на бъдещето.
Антифашистката съпротива победи фашизма.
Днешните български антифашисти
са решени да пречупят усилията за
възраждане на фашизма и никога, никога не ще позволят отново той да
прояви своята античовешка същност.
Девети септември е нашето знаме
и зов за борба срещу съвременния
фашизъм.
Най-малко три неща определят характера на 9.IX.1944 г.
Първо - масово и силно партизанско движение.
У нас е имало организирано партизанско движение още от лятото на
1941 г. и е получило подкрепа от
обществото. Държавите от антихитлеристката коалиция са гледали на
страната ни като на неофициален
съюзник в общата борба срещу национализма и фашизма. Партизаните са били част от европейската антифашистка съпротива.
От 7 септември частите на НОВА
започват да слизат и да завземат села
и градове. А те са една дивизия с три
бригади, девет отделни бригади, 37
отряда и три самостоятелни чети.
Победата на 9 септември се постига
благодарение на масовото и силно
партизанско движение.
Партизанското движение принуждава държавата да създаде през януари 1944 г. нов орган - жандармерията. По късно в тази вътрешнополитическа борба се включват войската,
както и “всички държавни, общински
и обществени организации и служби”.
Всички те се считат за органи на Министерството на войната. Срещу партизаните са хвърлени 360 000 военнослужeщи, от тях 200 000 са мобилизирани.
През периода 1941-1944 г. са убити 9140 партизани, 20 070 ятаци и
помагачи, изгорени са 2139 къщи, през
полицейските участъци са преминали
64 345 души, през затвори и концлаге-
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нарича Национален комитет на ОФ,
под знамето на който се разгръща антифашистката борба в България.
Политическият субект на промяната е създаденият в средата на 1942
г. Отечествен фронт като коалиция
от партии и групи. Именно дейци на
ОФ - на първо място военните, организират завземането на властта на 9
септември 1944 г. Както пише проф.
Искра Баева: “Съществената разлика
е в това, че през есента на 1944 г.
събитията не започват с преврата в
София, а той е само епизод при завземането на властта от страна на
партизаните, бойните групи и местните комитети на ОФ”.
На Девети се открива пътят

за изграждане
на социалистическо общество

ри - 31 250 души. Народоосвободителната въстаническа армия обаче не е
победена.

Субектът на промяната
Политическият субект на промяната е създаденият в средата на 1942
г. Отечествен фронт като коалиция
на партии и групи.
За да се засили антифашистката
борба, за да се постави на по-широка
основа, започва работата за обединение между различни политически
сили за борба срещу фашизма. Пред
Задграничното бюро на партията
Георги Димитров определя задачата
“незабавно съглашение” със земеделците и други за създаване на “антихитлеристки Отечествен фронт”.
На 17 юли 1942 г. по нелегалната
радиостанция “Христо Ботев” Карло
Луканов прочита Програмата на

Отечествения фронт от името на група общественици. Към Централния
комитет на партията се създава Централна комисия на ОФ, която отговаря на изискванията за създаване на
“здрава народна организация, която
да започне изграждане на ОФ комитети”.
На основата на тази стратегия започва подготовката за изграждане на
антифашистки народен фронт в
България. Този фронт е определен
като Отечествен фронт.
След победата при Сталинград антифашистката съпротива се активизира, Задграничното бюро изисква в
“минимален срок” да се изгради организационен център, в който да влизат най-широк кръг опозиционни сили
и който да се превърне в политически център на антифашистката борба.
В края на 1943 г. този център се

С различни средства в столицата
и страната се налага новата народнодемократична власт. Новото коалиционно правителство на ОФ възстановява политическия плурализъм и
Търновската конституция, включва
Българската армия в заключителния
етап на войната, започва нов етап в
социално-икономическото развитие
на България.
България тръгва по пътя на ускорената модернизация - от изостанала
аграрна страна тя се трансформира в
индустриална държава. Започва изграждането на социалистическа, социална държава.
Няма как да се измени оценката
на зрителите на БНТ в националната
анкета от 2010 г., че 9 септември е
най-значимото събитие на XX век.
Прогресивна България обективно и
днес оценява делото на 9 септември,
защото и в момента българското общество е също толкова разделено,
както преди 77 години. Отново в
страната властват полицейското насилие и произвол, политическата,
икономическата и духовната криза
настъпиха. Това, което ние, социалистите и антифашистите, искаме, е да
тръгнем към обществено единение на
базата на принципи - държава с ясна
социална политика, с работни места
и достойно заплащане на труда ни,
достъпно образование и здравеопазване за всички, достойни старини за
възрастните и достойно бъдеще за
младите.
Днес България отново има нужда
от революционна промяна, от формирането на национален идеал, който да обедини народа ни. Има нужда
от нов 9 септември, който да спре
разпада на държавата и обществото.
Днес България отново има нужда от
съвременна визия за развитие, която
да й донесе по-добро бъдеще!
Има ли партия, способна да разработи такава визия и да я реализира
на практика?
Има такава партия и това е
Българската социалистическа партия.
Убеден съм, че отново може да
изведем българския народ и държава
от трагичното положение, в което се
намират, и да върнем България сред
най-модерните, най-развитите и найвисокотехнологичните държави. Да
насочим нашите усилия за радикална
промяна, за премахване на всякакви
условия за корупция и злоупотреба с
властта и да създадем такава държава
и такива условия за живот, за каквито мечтаеха и жертваха своя живот и
живота на своите близки нашите
предшественици в жестоката антифашистка съпротива. Това е основната
задача на всички лявомислещи хора,
на всеки антифашист в България!
На 9 септември нека си спомним
за тези преди нас, които дадоха здравето и живота си за свободата на
българския народ, да осъзнаем огромната си отговорност пред тяхната памет и пред България. И с нови
сили да вървим напред!
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Защо никой в 46-ото НС не
подкрепи БСП с третия мандат?
Наложителен е разговорът за ролята на
партията ни за нов социален модел на държавата
Георги ПИРИНСКИ

Този въпрос е зареден с две
твърде различни значения. Едното е обвиняващото - класическото кой е виновен за провала?
Другото е противоположното какви поуки и промени са нужни, за да се предотврати нов
блокиран парламент след предстоящите нови избори? Това е
особено наложително, тъй като
не се очаква рязка промяна на
съотношенията в новия парламент.
Несъмнено, в отиващото си
Народно събрание БСП се открои с готовността си за диалог
и с конкретните си предложения в бюджетната, осигурителната и редица други системи. На
фона на абсурдната претенция

на ИТН за подкрепа за кабинет
единствено по тяхно усмотрение, както и на разнопосочното
и често объркано поведение на
другите две нови парламентарни групи, “БСП за България”
имаше поведение, каквото е необходимо за работещ парламент
и редовен кабинет. Също безспорно е, че нито ИТН (които
не пожелаха да оттеглят скандалния си кандидат за силов
вицепремиер - единственото
условие за подкрепа от БСП),
нито ДБ и ИБГНИ се оказаха
способни да поставят на първо
място обществения интерес пред
тясно партийните си интереси
и пристрастия.
Но има един момент, който
заслужава по-внимателен анализ. На даден етап от страна на
ИБГНИ и ДБ имаше индикации
за готовност за контакти с БСП
с цел предварително да се съгласуват основни моменти на евентуално взаимодействие след
възлагане на третия проучвателен мандат. Разбира се, нямаше
основания БСП да възприеме
идеята някоя от другите групи
да получи мандата от президента, но дали трябваше въобще да
се откажат такива контакти? Те

биха могли да очертаят съгласувани действия на трите групи на БСП, ДБ и ИБГНИ, разполагащи общо с 83-ма народни
представители, с цел опит за реализация на мандата на БСП.
Това би затвърдило образа на
БСП не само като предлагаща
полезни решения, но и като способна на взаимодействие с партньори със сходни виждания за
налагащите се промени, въпреки очевидната им предубеденост
спрямо социалистическата партия. И дали при подобна конфигурация от 83-ма депутати би
било толкова лесно на ИТН да
откажат не само разговор, но
дори и нужната за реализация
на мандата подкрепа? Вместо
което от БСП прозвуча идеята с
третия мандат да се осъществи
първия, т.е. на ИТН - формация
с крайно десни противоконституционни възгледи, със съвършено безотговорни предложения за премиери и министри и с
абсурдно (поне на пръв поглед)
политическо поведение? При
това с необяснимото “90 на
сто” съвпадение на позициите,
което било закрепено в “Информация за постигнати допълнителни договорености между

ТАЛАНТ

ИТН и БСП”?!
Председателят на партията
Корнелия Нинова на няколко
пъти повтори, че “ние си знаем
мястото” с 36-те народни представители, което избирателите са
ни отредили. Само че в поведението на ръководството изобщо
не пролича, че това място е резултат от безпрецедентния срив
на доверие към партията от април и юли, довел, по изчисленията на социалисти, до загубата
на 62 на сто от гласовете за БСП
- с 20 пункта повече от ГЕРБ (!),
вместо да реализира побеждаващ
ръст на подкрепа като реална
опозиция на статуквото. Вместо
да отчете, че са нужни такт и
търпение за възвръщане на доверието, БСП отново се изяви като
партията, раздаваща оценки и
лансираща предложения едва ли
не от позициите на партиятаръководителка. С цената на пропуснатата възможност да се
търси позитивен изход от надвисналата криза.
Ако БСП реално разчита да
се представи успешно на предстоящите избори, задължително
е да си даде пределно ясна сметка за дълбоките причини за сриващата се подкрепа за партията
в обществото, особено сред
младежите и хората в активна
възраст. Нещо, което въобще не
личи от доклада на ръководството за резултатите от избори-

БЕЗОБРАЗИЕ

На браздата

Връщат фашизма

Особено съм впечатлен
от рисунките на Иван Бочев, когото лично познавам.
Класическата тема “На нивата” вълнува редица художници, но Иван Бочев ме порази с толкова пестеливо и
точно изразяване с графичната си рисунка на умората
на селянина - коленичил в
браздата и хванал с едната
си ръка дръжката на ралото, а другата сложил на замислената от грижи глава.
Неговата жена, изправила
снага, поддържа с ръце крината с жито, което ще бъде
заорано, за да даде ново
зърно за препитание на семейството в къщата с принадлежащия й свят зад тях.
Питам се дали се повтаря светът на Яворов и Христо Станчев в днешния ден,
за който проф. Иван Бочев,
родом от Драганово, загатва. Оставям този проблемно-етичен отговор на читателите на вестника, ценители на изобразителното изкуство.

В течение на 32 години фалшиви историци, продажни журналисти и десни политици се стараят всячески да очернят антифашистката борба у нас. И ръководствата на БСП мълчат през всички тези години.
В годините на Втората световна война
хиляди младежи идеалисти излязоха в горите и се включиха в общия световен
фронт срещу хитлеризма и фашизма. Изпращането у нас дори на английски офицери показва признанието от страна на
антихитлеристката коалиция за това. Партизаните, както и ятаците им, са рискували живота си, много от тях са загинали в
схватките с жандармерията или при акции
на полицията. Фашистите са избили дори
стотици деца от партизански и яташки семейства. Никой не може да обвини борците за свят идеал, за бъдеще на народа си,
че са се борили за лични облаги.
Повод да напиша тези редове е едно
предаване “Памет” по телевизия “Евроком”. В него водещият Горан Благоев и
някоя си Даниела Горчева от чужбина
оскверниха паметта на загиналите партизани. Те изляха такава жлъч, омраза и лъжи
за събития, станали преди повече от 70
години, че се погнусих. Наистина е отвратително да твърдиш, че партизаните сами
режели главите на своите другари, а жандармеристите само ги събирали! А кой
излагаше тези глави по площадите за назидание на народа? Явно авторите на предаването се надяват с подобни гнусотии да
промият мозъците на младите, които са

Никола ЧОЛАКОВ,
Горна Оряховица

те на 11 юли, според който “големият проблем” за новата загуба от над 100 хиляди гласа били
изборите от 4 април!? А необходимите действия за подем
били организационното затягане и ПР-освежаването, плюс,
разбира се, “елиминирането” на
“неявните помагачи на кампаниите на конкурентни партии”...
При този подход по-вероятно е и в следващия парламент
БСП отново да се окаже в ролята на “незаобиколим фактор”,
а не на водещата парламентарна сила. Да, този път тази позиция може и да доведе до участие в коалиция, която да излъчи
кабинет, даващ възможност да
се заемат в него определени
места. Само че съвсем не това
е ролята, която БСП е призвана да изпълни. Партията днес е
призвана да стане носител не
на друго, а на цялостен нов социален договор, предлагащ нова
перспектива за изход на страната от сегашното безвремие и
за успешното й развитие занапред - такова, за каквото се
надяват и жадуват милионите
български граждани и тук, у
нас, и по различните краища на
света.
Ето за това ни трябва онзи
безкомпромисен разговор, без
какъвто няма ново начало нито
за БСП и българската левица,
нито за България!

“На браздата”, графика от Иван Бочев

като “табула раза”, понеже властта и от
учебниците изхвърли истината за българската история.
Подобни предавания са чиста защита
на фашистката идеология и жестокости.
Докъде може да стигне низостта на подобни персони, които дори не мога да
нарека хора? Да връщаш фашизма в ХХI
век е престъпление!
Смятам, че нашата партия БСП не
може да мълчи при такива случаи. Истинските историци би трябвало да се намесят
и да опровергаят тези псевдопредавания.
Всички ние дължим извинение пред светлите личности, дали живота и младостта
си в името на народа, че не запазихме
както трябва социалистическата идея и допуснахме днес тя да бъде поругавана.
Инж. Константин ТРИФОНОВ

СРЯДА
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Отличник средношколник.
Отличник после във висшето
училище. Награждаван като
най-добър адвокат сред адвокатите. Роден на пъпа на наймладата столица в България
през последните сто лета.
Има баба. Допуска се, че и
майка има. И баща.
Налице са свидетелства, че
притежава качества да бъде
юрист донякъде. Завършил с
отличие средното си образование. Харесало му отличието и решил, че с шесторка
трябва да завърши и висшето
си образование. В София.
Къде другаде?
Това е прекрасно. Отлич-
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писвал. Тогава какъв е? Губи
качества, сякаш.
Добре ще е адвокатът
Петър Илиев да защити честта
на професията си и да обясни
кого и как е представлявал в
дългогодишната си практика.
Колко дела е спечелил и в какво качество се е явил по тях.
Юристът-отличник в Юридическия факултет на Софийския
университет да съобщи с какъв
труд е спечелвал шесторка на
всеки изпит. Средношколникът
от Английската гимназия
Петър Илиев да покаже колко
публикации из света има, къде
са го харесвали, как с познанията си този младеж е разширил

Петър Илиев

Значи е кофти. Не само правото. А да не говорим за подразделенията и филиалите му...
Цяла България е в огъня на
правото. Най-корумпираната
държава в Европа се е смахнала на тема право.

Всички учат
и изучават право
За Симеоново да не говорим. Там даже го горят. Но...
Всеки отличник, щом е
такъв, може да напише учебник или помагало, стига да го
влече. Друг ще напише статия. Трети - труд. Хубаво ще
е да го защити. За да го ува-

За какво му беше Петър Илиев
на Слави Трифонов?
Не е достатъчно да бъдеш огрухан от собственото си безсилие, за да го оправдаеш
Владимир ГЕОРГИЕВ

никът в София е по-голям отличник от този в Оряхово.
Или в Русе.
Отличникът в Софийския
университет, особено ако учи
право, вероятно се смята за
по-добър от този, завършил в
Симеоново, в клоновете на
Софийския университет навсякъде из страната, в самостоятелните факултети и университети в Русе, в Монтана,
във Варна, в Бургас и където
там вече има в България клонинги и аватари с преподаване на юридическа професия.
Съжалявам, че в Радомир
няма. В Земен - също. Нека се
погрижат. А в Трявна покрай
манастира - голям Юридически факултет да се изгради до
храма. Пухналите косъмчета
връз средата на брадичката на
един отличник ще добавят
нещо към това щедро хризантемие на природата. Само баш
юристът може да бъде монашески смирен, защото познава несъвършенството на правото, а чрез него - на света.
Но хора без опит и съвест
смятат, че чрез правото ще направят познатия ни свят
тъждествен
на
своето
несъвършенство,

като го подчинят
на низостта си
Прави са. Хитлер опита.
Един папа - също, ако изключим Борджиите. Други владетели - също.
И в чий отбор игра Петър
Илиев, авторът на две книги с

идентично заглавие, с един и
същи издател, издадени в една
година, но с различно съдържание? В отбора на Трифонов,
смелия противодеец, който
нищо не е правил в годините,
освен да се противопоставя
ехидно срещу всички и всичко
в ефира? Или в отбора на научните дейци, чиито очи изтичат върху изследванията в
правните науки в библиотеките и които се опитват да създадат нещо ново върху доктрината на постсоциалистическото ни право?
Интервюто на лицето П.
Илиев в “Нова телевизия” разкри липса на качества. Но
даде израз на количествени
излишества. Кога и как го е
придобил теглото на своето
самочувствие - не знам. Добре е да се провери от Етичната комисия в Софийския университет. Жалко е, че досега
не се е самосезирала по сигнал на иначе многословния
декан на Юридическия факултет или неговите предшественици. Сигнали е имало, да
видим дали е така. Млади
хора са поискали информация и някой си Тошко Йорданов с блузката под сакото е
търсил имената им във фейсбук, за да ги оповести, сякаш
са нарушители на има-такъвнарод параноята.
Не е достатъчно да бъдеш
огрухан от собственото си
безсилие, за да го оправдаеш,
чини ми се. Добре ще е, освен
да те харесват студентите и избирателите, да те одобрява и
самосъзнанието. Ако го имаш.
С него ще остарееш, не с многословието на слабостта. И
клепките на студентките.
С. Трифонов щял да се погрижи за Петър Илиев. Тошко
Йорданов изтършува навсякъде, за да разбере кой е посмял
да подаде сигнал срещу плагиатството на П. Илиев. Някой
си заместник-шеф на Националната полиция - а името му
е посочено! - е посмял да
тършува из книгите на Петър

Поредно шоу на ИТН
Илиев и в издателствoто? Ама
кой е той? Полицай ли е? И по
каква причина? Слави щял да
разбере защо и как тършуват в
джоба му. Или онова, което е
Петър там. В джоба на Слави
не се влиза. Защото там е като
при Бойко.

Как стана това?
Защо П. Илиев е толкова
важен? И кому? Ами, той е
най-успешният адвокат в
България, ако съдим по
твърденията на Тошко Йорданов, вероятно е и най-отличният юрист от тринайсет века
насам и най-англоезичният в
Английската гимназия на английска София. На пъпа е роден. На пъпа на София, де,
колкото и разочароващо да е
спрямо другите пъпове. Ако
беше роден във Велико Търново, щеше да е по-блестящо от
болярска гледна точка. Какво
му липсва? Защо на такъв му
трябва да преписва? В книгите си? Допускате ли това да е
възможно? Отличник да преписва? Не. Всички преписват
от отличниците. Защо ли?
Как? С омраза, разбира се.
Защото ги смятат за зубрачи.
А ето, че отличникът е пре-

гръдта на България в континентите. Колко олимпиади е
спечелил - в страната и в чужбина. Къде го търсят като лектор днес. И има ли общо с
Митьо Крика и сие.
Да покаже двата екземпляра на книгата си и да обясни
защо е крал. Дружелюбно.
Българският народ обича да
краде, ще го разбере.
Впрочем, допускам за разумно всички юридически факултети и прочее научни образувания, пръкнали се из страната, които дават възможност
на хора да се образоват в юридическа професия, да се закрият. Правото става занаят, когато се обогатиш от него. Не
когато го обикнеш.
Първо трябва да го изучиш
обаче. В Пловдив правото е
горещо лете. Еле под тепетата.
Ако ги сравниш: правото в
Монтана ще е различно от това
в Русе, а то - от онова в Шумен. Във Варна ще е другояче
заради бриза, а пък и във Варна наричат пържените филийки джи-джи-папа, което променя нещата до такава степен, че
правото се изучава навсякъде.
В Бургас наесен правото брули в Свободния университет.

жаваме. Това очакваме от
петърилиевци.
Не топлото обгрижване, с
което Трифонов ги унижава
със сикаджийското си поощрение. Слави цял живот се
присмива на онова, което
беше в държавата, но показа,
че не смее и не знае какво да
бъде, ако тази държава не е
шоу. Или представление без
Ку-Ку бенд и водещ.
А този, дето случайно се
припознава тук, нека напише
открай докрай книгата, която
смята, че заслужава да бъде
написана. Да я сътвори найсетне. Сам. И да подпише всеки екземпляр, както правят големите писатели.
На 5 септември 2021 г. сутринта по една телевизия деканът на Юридическия факултет отново многословно съобщи, че този, същият, въпросният човек бил обичан от студентите. Този, плагиатът. Много
бил обичан. Но деканът не защити студентите, подали сигнал срещу плагиатството...
Преди години Юридическият факултет на Софийския
университет “Св. Климент Охридски” не беше място за любов. Там се правеше друго.
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„Народната дипломация”
във Варна
Представят книга за пътя към мира и сътрудничеството
Проф., д.пс.н. Илия ПЕЕВ

На 12 септември от 11 часа БНРРадио Варна ще представи книгата
“Народната дипломация” в историята на руските неправителствени организации” от д-р Анатолий Шчелкунов (2020, изд. “ДиректМедиа”
Москва, Берлин). Авторът е руски
дипломат и писател, бивш генерален
консул на Руската федерация във
Варна, почетен гражданин на морската ни столица, член на Съюза на писателите на Русия. Има издадени десет книги. Съавтори са Станка Димитрова, Александър Коншин-Рачински, кап. I ранг о.р. професор д.пс.с.
Илия Пеев.
Народната дипломация е феномен
на съвременната международна политика, който играе огромна роля за
развитието на националната и международната сигурност. Специфичният термин “народна демокрация” навлезе в речника на политолозите и
специалистите сравнително отскоро,
но самата народна дипломация
присъства в международните отношения от времето на Римската империя. Още тогава тя е играла важна
роля в световната политика, нейното
влияние не отслабва и през Средните
векове, и във времето на Студената
война. В наши дни функционира
Международен координационен
съвет “Народна дипломация за мир”,
чиято цел е да укрепва доверието
между народите и правителствата, да

развива партньорството, сътрудничеството и добросъседството, да опазва мира на Земята.
Народната дипломация е комплексно, многостранно явление в
съвременния международен живот и
включва много аспекти на отношенията между народите, в това число и
културни. В страниците на книгата
читателят може да намери раздели за
дипломацията като изкуство, за обществено-политическата обстановка в
Русия в средата на XIX век, за славянския въпрос по същото време, за руските дипломати във Варна, за духовната приемственост, приемствеността в историята и много други теми.
Преди десет години в Радио-Варна бе представена книга на Ал. Рачински и тогава участниците дадоха
оригинално предложение - РадиоВарна да стане своеобразен център
за генериране, популяризиране и покровителстване на идеи и творби за
професионалната и народната дипломация. Едва ли някой тогава е подозирал, че професионалният дипломат
Анатолий Шчелкунов ще създаде трилогия за изкуството на дипломацията
през призмата на българо-руските
отношения.
Новата книга е завършващата част
на трилогията, положена в дълбоките
основи на българо-руските отношения през цялата наша обща история.
Първите две части са посветени на
професионалната дипломация, доведена до изкуство и виртуозност от Александър Рачински и граф Николай Павлович Игнатиев, изиграли водеща роля

в Освобождението на България и
Варна от турско робство.
“Народната дипломация” надхвърля историята на руските неправителствени организации и българоруските отношения. Тя може да бъде
настолна книга за съвременния управленски европейски апарат, който
поради ниската си политическа и народопсихологическа сензитивност не
успя дори да види и до днес гибелните за Европа и ЕС процеси на ислямизация, корупция, отстъпление от
християнските и моралните ценности на европейската общност и евтина търговия с изконните интереси на

европейските народи. Прогресивните европейски лидери следва да помнят, че народната дипломация благоприятства факторите, които влияят върху изменението на стратегиите, доктрините и тактиките. Народната дипломация е силна със своето
културно-мирогледно съдържание.
Тя развива собствените културни
ценности и т.нар. мека сила във
вътрешната и външната политика и
междудържавните отношения. По
този начин народната дипломация е
в състояние да предпазва всяко общество от разложение - една от найстрашните вътрешни опасности за
държавите, съюзите, коалициите.
Благодарение на новата книга
съвременните народни европейски
водачи ще обогатят управленския си
стил с модерни лидерски проявления
- чувствителност и сензитивност,
изтънченост, състрадателност, емпатия и синергия. Имам вярата и надеждата, че книгата “Народната дипломация” ще изиграе глобална положителна роля за мобилизирането на
защитните сили на човечеството срещу дълбоката държава и глобалисткия елит, които отдавна са начертали
своите пъклени планове за “новия
свят” на трансхуманизма и цифровия тоталитаризъм, на геноцид, пандемиен нацизъм и биовойни, на смяната на човешкия геном и на всички
кодове на човечеството. “Народната
дипломация” със своята градивна
енергия ще помогне на човешката цивилизация да оцелее в тази жестока
битка на XXI век!

Малкият посланик на йорданските деца
14-годишният Зайд АлХурани - йордански активист
в социалните мрежи, бе удостоен със званието “Йордански детски посланик”, след
като получи признанието на
хиляди хора по света за неговия интерактивен проект.
Той е създал образователно
съдържание по въпроси,
свързани с детството, семейството и отговорното гражданство, което публикува с
видеоклипове на различни
социални медийни платформи (фейсбук, туитър, инстаграм и в собствения си уебсайт).
Видеоклиповете на Зайд
са разнообразни и са предназначени за информиране
на деца и възрастни по различни горещи теми: подкрепа за пациенти с рак, улични
чистачи и пенсионери, права
на пешеходците, инициатива
за тротоара и говорене по
болезнени национални спомени като например 13-ата
годишнина от терористичните атентати в Аман, които
поразиха хотели на 9 ноември 2005 г. Ученикът постоянно публикува видеоклипове за подпомагане на болни

деца или насочва вниманието към бедните райони, които се нуждаят от подкрепа.
Зайд Ал-Хурани управлява профила си под надзора
на своята майка-академик и е
публикувал до момента около 102 видеоклипа в
YouTube, има 164 000 последователи в социалната мрежа фейсбук и 124 000 последователи в инстаграм. АлХурани се надява посланията му да достигнат до много
деца по света.
Въпреки крехката си
възраст, Зайд вярва, че не можем да искаме промяна, без
да започнем да се променяме. Убеден е, че всеки човек
може да бъде щастлив и да
помага на другите. “Промяната започва с всеки човек и
интерактивните платформи
са важни в живота на младото поколение в света като
цяло и в Йордания в частност, тъй като привличат огромен брой последователи и
взаимодействия от йорданския народ”, смята Ал-Хурани.
По думите му, неговите
клипове и проблемите,
свързани с детството, семей-

ството, отговорното гражданство, болестите, бедността и родината, го вълнуват
повече от другите. Горд е, че
инициативите му са приветствани на местно и официално ниво. Зайд обръща внимание на коментарите и мненията на последователи, които
гледат видеоклиповете. Фокусира се върху изпращането на посланията си до децата и вземащите решения по
спонтанен и позитивен начин, което му донесе титлата
посланик на Йордания за
деца. Той се срещна с официални лица, министри и из-

вестни комици в страната и
помогна за няколко благотворителни инициативи в помощ
на бедни деца и сираци.
Ал-Хурани е на път да
стане световно популярен с
дейността си. Сам прави и
продуцира видеоклиповете
си, като чете по-голямата
част от коментарите вечер,
след като изпълни училищ-

ните си задължения. Убеден
е, че социалните медии са
важна платформа за създаване на промяна. Той премина през нея и сега спомага да се повиши информираността на околните, като
посланията му достигат до
повече хора и носи отговорност като посланик на йорданските деца.
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Дни на японската
култура омагьосват
отново България
32-то издание на форума събира
майстори на икебана, кири-е,
бойни изкуства, музика и кино
от Страната на изгряващото слънце
Много събития, свързани с богатата
история и интересните обичаи на Япония, ще се състоят като част от ежегодната инициатива “Дни на японската култура в България”. Програмата, оформена
от посолството на Япония и клуба “Приятели на Япония в България - Нихон
Томоно Кай”, се провежда за 32-ри път.
Специфичното изкуство за подреждане на цветя - икебана, традиционното
облекло - кимоно, техниката за изработка на изящни картини от рязана хартия кири-е, кратката форма на поезия - хайку, и още много вдъхновяващи традиции,
хобита и занаяти може да бъдат видени
или докоснати в различните събития.
Извън сферата на изкуството, любопитството на посетителите ще бъде задоволено и по отношение на историята, архитектурата, икономиката на Япония и
манталитета на японците като цяло.
Поредицата започна в Пловдив с изложбата “Кимоното - елегантност, история и усещане за вечност!”. Втората
стъпка от графика бе 7-ят София Екиден
маратон в Деня на Съединението. Програмата продължава с експозиция на икебана в София от 8 до 11 септември в
галерия “Сердика”. Тя ще представи японското изкуство чрез модерни и традиционни техники и тенденции с демонстрации по икебана.

Триъгълната кула на Регионалния исторически музей на София ще бъде достъпна
до 20 октомври. Очарователен концерт с
японски и български песни на Детския
хор на БНР ще се състои в Софийския
университет.
Следващата дестинация е Бургас между 23 и 26 септември в Приморския
парк ще има Панорама на японското

СНИМКИ ФЕЙСБУК/ДНИ НА ЯПОНСКАТА КУЛТУРА

Японската култура ще плени Варна с
две изложби - “Мрежи от независими
пространства: Токио” (от 11 до 25-и в
Морската градина) и “Атмосферата на
Токио” (от 16 до 30-и в “The Bookstore”).
Макар да имат различни концепции, и
двете изложби показват модерното лице
на съвременен Токио. Две интересни
събития предстоят на 22 и 23 септември
в столицата: изложбата “Скрити послания - съвременно японско изкуство” в

кино с прожекции на 4 филма. Те може
да се гледат и в Дома на киното в София
от 7 до 10 октомври. Краят на септември
ще бъде увенчан с изложба на икебана в
Столичната библиотека (24-28), както и
Ден на отворените врати в катедра “Японистика” към Софийския университет на
26 септември. В рамките на второто
събитие ще бъде представена лекцията
“Японските замъци и крепости” от проф.
Сенда Йошихиро от университета в Нара.

Калина Стефанова и Марвин Карлсън представят в
книга 20 режисьори първопроходци от Източна Европа
Книгата “20 GroundBreaking Directors of Eastern
Europe (30 Years After the Fall
of the Iron Curtain)” - “20 режисьори първопроходци от
Източна Европа (30 години
след падането на желязната
завеса)”, публикува издателство “Palgrave Macmillan”.
Съставители/редактори са
Калина Стефанова и Марвин
Карлсън. Книгата вече е купена от библиотеки по цял
свят - от Нова Зеландия до
Канада. Първото й представяне беше онлайн на фестивал в Гданск, а на 10 септември предстои премиера и в
Румъния. Има интерес в Китай и Испания за превеждането и издаването й.
“Palgrave Macmillan” е
едно от двете най-престижни
издателства в хуманитаристиката - поне по отношение на
изкуствата, на английски (наред с “Routledge”). Това е
първата книга на Калина Стефанова, издадена от “Пал-

грейв”, а три нейни книги са
публикувани от “Раутледж”.
Марвин Карлсън е звезда
“на театралния небосклон” професор от Градския университет на Ню Йорк. На корицата има “щемпел за качество” от Ричард Шекнер най-голямото светило в театъра като теоретик и рево-

люционен режисьор-експериментатор от 1960-те. С
него проф. Стефанова работи по време на двугодишното
си пребиваване в Нюйоркския университет като гостуващ учен “Фулбрайт” (19901992). Той определя книгата
като “задължително четиво за
всеки, който иска да научи за
изключителното театрално
разнообразие и енергия на
този регион”. И добавя:
“Студената война е десетилетия зад гърба ни, но англоезичните читатели продължават да знаят съвсем малко за
изкуството и културата на
Източна Европа.”
“Книгата е първа по рода
си. И едновременно с това е
свързана духовно с “Източноевропейският театър след
желязната завеса”, която издадох през 2000 г. в “Раутледж” и продължава да се
продава в книжните сайтове
на английски”, сподели пред
ДУМА проф. Стефанова. С

Марвин Карлсън са колеги в
редколегията на списанието
на Шанхайската театрална
академия и там всъщност тя
му предлага да направят книгата. Това е третият голям
културен мост, в изграждането на който известната театроведка участва през последната година и половина, след
антологията на източноевропейската драма на китайски в
Китай (в два тома) и китайските пиеси в България, които тя състави и за които
ДУМА писа.
Д-р Калина Стефанова е
професор в НАТФИЗ “Кр.
Сарафов”. Авторка (съставителка и съавторка) е на 15
книги за театър и критика
(пет от тях са на английски
език); написала е и две книги
художествена проза, издадени в 9 страни. Изнасяла е
лекции по театрална критика, източноевропейски театър
и съвременен световен театър, по цял свят.

НАКРАТКО

Фотоизложба на Милчо
Манчевски в галерия
„Академия”

Изложбата “Там” - с фотографски произведения на световноизвестния режисьор Милчо Манчевски, е подредена до 16 септември в
галерия “Академия” на НХА (ул.
“Шипка” 1). Представени са 88
цветни творби на тема улична
фотография, научи ДУМА от Културно-информационния център на
Република Северна Македония в
София. “Там” надгражда и разширява досегашния опус от фотографски произведения на Милчо Манчевски “Улица” и “Пет капки сън”. В
тези проекти визуалната текстура
на градския живот се проявява чрез
композиционна и наративна игра, и
този динамичен и експериментален
подход към създаването на фотографиите оформя “Там”. Тръгвайки
от “Жена и зелена стена” и “Червена стена (Бруклин)” - две фотографии, които се четат почти като
“колор фийлд” платна, “Там” ни
отвежда на пътешествие, което
също толкова се отнася до акта на
виждане, колкото и до мястото на
преживяване. Като творец, който
работи и с филм, и с фотография,
подходът на Манчевски към създаването на фотографии постоянно
измества границите и избягва конвенционалното. Неговото ранно
въвличане в концептуалното изкуство продължава да се отразява в
произведенията му в различни медии, а наследството на историческия авангард прониква в много от
фотографиите, поместени в “Там”.
Това посочва Конър Мекгрейди в
предговора на книгата “Там”.

Отиде си актьорът
Жан-Пол Белмондо

Една от емблемите на френското кино - актьорът Жан-Пол
Белмондо, почина на 88 години,
съобщава АФП, позовавайки се на
информация от неговия адвокат.
Роден е на 9 април 1933 г. в Ньой
сюр Сен, Париж, Франция. През
над половинвековната си филмова
кариера Белмондо се превръща в
легенда на киното, снимайки се във
филмите “До последен дъх”, “Човекът от Рио”, “Чочарка”, “Лудия
Пиеро”, “Професионалистът”, “Ас
на асовете”, “Борсалино”, “Бащи
трепачи” и др. Белмондо е играл в
над 80 филма и е изградил над
40 роли на театралната сцена в
богатата си творческа кариера.
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СПРАВОЧНИК

2021

ДНЕС

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

24

o

С

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

25

o

С

25

o

27

С

ВИДИН
24 c

ПЛОВДИВ
23 c

СОФИЯ
20 c

РУСЕ
24 c

САНДАНСКИ
24 c

ВАРНА
22 c

ПЛЕВЕН
23 c

БУРГАС
23 c

o

С

27

o

С

28

o

С

Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане повисоко от средното за септември. Облачността над страната
ще е разкъсана, предимно значителна над Южна България,
където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи
да духа до умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще
бъдат между 20р и 25р. Над Черноморието ще има разкъсана,
над южното крайбрежие предимно значителна облачност. Над
планините облачността ще е значителна и на отделни места в
Рило-Родопската област ще превали слаб дъжд.
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-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ¿Á Ó·Ë˜‡Ï ÊË‚ÓÚÌËÚÂ
Ú‚ ÙËÎÏ /2 ÂÔËÁÓ‰/
14.30 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
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 ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË
Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ¡Õ“ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ: √ÂÌ‡
ƒËÏËÚÓ‚‡ - 80 „Ó‰ËÌË
ÓÚ ÓÊ‰ÂÌËÂÚÓ
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /4
ÒÂÁÓÌ, 2 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¡‡ÌÒÍÓ ‰Ê‡Á ÙÂÒÚË‚‡Î
2021: Funkallero & ≈ÎÂÌ‡ —Ë‡ÍÓ‚‡ /¡˙Î„‡Ëˇ/
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 “ÛËÁ˙Ï.·„ /Ô/

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

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - 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.113
15.00 ì¡Ûˇ ÓÚ Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12 ÂÔ.2
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.7 ÂÔ.8,
9
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.38
21.05 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.73
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.6
00.05 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.20 ÂÔ.19
01.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.22
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.96, 97

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 ÃËÎË ıÓ‡
01.05 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
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

Ще обменяте идеи с хора, от
които има какво да научите.
Други ще търсят по-добри
възможности за развитие на
потенциала си.

Подробностите оставете
настрани и се концентрирайте върху по-важните си задачи за днес. Поставяте си
значими цели.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Грижливо се отнасяйте към
здравето си и не пренебрегвайте нуждата от лекар. Анализирайки детайлите, ще намерите добро решение.

В старанието си да сте изрядни, може да изпаднете в
крайности. Лични въпроси ще
ви подтикнат към конкретни
стъпки.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Смело ще пристъпите към
работата си, довеждайки я
до желан край. Всичко започнато ще ви носи дивиденти за
в бъдеще.

В добро разположение на духа
и с внимание към всичко, което представлява интерес за
вас, такива ще бъдат повечето от вас днес.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

С цената на труд сте извоювали привилегии, от които
ще се възползвате. Предвид
тях и други обстоятелства
ще планирате изявите си.

С мнение сте по всички въпроси и сте нетърпеливи да го
съобщите. Не е във ваш интерес да се конфронтирате с
колегите и хората около вас.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Ще отбележите ново начало
за бизнеса си. Измежду нещата, които определяте за важни са професионалното утвърждаване и личния ви живот.

Не прехвърляйте раздразнението си върху околните. Ако
имате безпокойства се съсредоточете върху проблема, без
да си го изкарвате на никого.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Дава се да постигнете с лекота неща, за които сте се
подготвяли дълго време. Започнатото ще ви увлече, с
което ще печелите.

Изискванията, които поставяте пред себе си повишават
ангажираността ви, но добре
разбирате, че те са стъпка
към голямата цел.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Най-високото дърво в света е австралийски
евкалипт. През 1872 г. е бил висок 435 метра.

œÂ‰Ë Ô˙‚‡ ÒÂ˘‡:
- » Í‡Í ‰‡ ÚÂ ÔÓÁÌ‡ˇ?
- ‡ÚÓ ‚Ë‰Ë¯ ÊÂÌ‡ ‰‡ ÔË·ÎËÊ‡‚‡
Ë ÒË ÔÓÏËÒÎË¯: ì—‡ÏÓ ‰‡ ÌÂ Â Ú‡ˇ!î
- Â, ÚÓ˜ÌÓ Ú‡ÁË ˘Â Ò˙Ï ‡Á!

Най-големият ледник в Индия се нарича Сиачен.
Дълъг е 75,6 километра и широк 2,8 километра.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¡À¿√Œ… –¿√»Õ,
ÔÓ˜ÂÚÂÌ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡
¡˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ıÓÚÂÎËÂÒÍ‡
Ë ÂÒÚÓ‡ÌÚ¸ÓÒÍ‡ ‡ÒÓˆË‡ˆËˇ
ƒ¿Õ»≈À œ≈“–Œ¬,
ÓÎËÏÔËÈÒÍË ¯‡ÏÔËÓÌ ÔÓ ·ÓÍÒ
œÓÙ. ƒ¿Õ»≈À¿ ¡Œ¡≈¬¿,
ËÍÓÌÓÏËÒÚ, ·Ë‚¯ ‚ËˆÂÔÂÏËÂ
»¬¿Õ ¬≈À◊≈¬-…Œ¬Œ, ıÛ‰ÓÊÌËÍ
ﬂÕ¿ » —“Œ»ÀŒ¬,
ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ Ô‡‚ÓÒ˙‰ËÂÚÓ,
˜ÎÂÌ Ì‡ Õ— Ì‡ ¡—œ

Младите пишат
за психичното здраве
Избраните разкази, есета и стихотворения ще бъдат
прочетени пред публика от известни личности
УНИЦЕФ България и литературният проект “Пощенска
кутия за приказки” работят заедно в подкрепа на психичното
здраве на младежите. Новото
издание на форума е посветено
на темата “Отвъд усмивките:
Как си всъщност?”. Организаторите очакват автори на
възраст между 14 и 24 години
да изпращат свои произведения
на info@kutiata.bg до 27 септември. Най-въздействащите
сред тях ще бъдат подбрани от
психолога Александра Алгафари, Ивайло Спасов - директор
“Комуникация за социална
промяна” в УНИЦЕФ България, и Гери Турийска - създателка на “Пощенска кутия за
приказки”. Препоръчително е
изпратените произведения да не
надвишават три страници А4,

шрифт 14.
През ноември избраните
разкази, есета и стихотворения
ще бъдат прочетени пред публика от известни личности, сред
които актрисата Елена Петрова
- национален Посланик на добра воля на УНИЦЕФ България,
Орлин Павлов, Александър
Сано, Рафи Бохосян, Михаела
Филева, Георги Блажев и др.
Пандемията от КОВИД-19
показа ясно как сътресенията
във външния свят влияят върху
вътрешния ни свят и нуждата
от психосоциална подкрепа за
децата, подрастващите и техните родители и семейства. Тийнейджърите и младите хора са
особено уязвими. Социалната
изолация, липсата на информираност по темата и стигмата са
основни рискови фактори, кои-

то им пречат да получат подкрепата, от която се нуждаят,
за да се справят с проблемите с
психичното здраве.
По данни на СЗО до 50% от
тях започват преди 14-годишна
възраст, а един на пет младежи
има психично разстройство всяка година. В България по време
на пандемията тийнейджърите
изпитваха високи нива на емоционален дистрес - 5 пъти повече раздразнение, 5 пъти повече
скука, 4 пъти повече самота,
4 пъти повече носталгия и тъга,
3 пъти повече гняв и разочарования, 2 пъти повече страх и
тревога, 2 пъти повече безпомощност и безполезност (УНИЦЕФ България 2020). Причината да не се обръщат към експерт
по психичното здраве, ако негативните емоционални преживя-

„Таратанци”
с награда
за културно
наследство

Автори на възраст между
14 и 24 години ще пишат
по темата “Отвъд
усмивките: Как си
всъщност?”
вания са силни, най-често е тревожност или срам (63%), както
и незнание къде да се потърси
помощ (17%), сочат резултатите от допитване, проведено в
U-Report Bulgaria през 2020 г.

Българската фондация “Таратанци” получи признание от
най-престижните европейски
награди за културно наследство
“Европа Ностра”. Церемонията
се състоя преди дни в столичната галерия “Оборище 5”. В сегашното издание на конкурса са
отличени 24 изключително значими организации от 18 държави, сред които и България.

Кеймбридж номинира „От България с любов” за филмова музика

Мая и Пламен Ковачеви от дует Weil са
едни от най-иновативните изпълнители

Новият авторски проект на дует Weil “От България с любов”, е номиниран от
Университета в Кеймбридж за филмова
музика. Едни от най-иновативните изпълнители, без аналог у нас, които са и тандем в
живота - Мая и Пламен Ковачеви, правят
патриотично завръщане на родната сцена.
Името на композицията изобщо не е случайно - кореспондира със заглавието на един от
филмите за Джеймс Бонд - “От Русия с
любов”, издават творците. И адресират проекта си към целия свят с краткото и ясно
послание: Любовта ще спаси света.
Зад идеята стои и продуцентската компания “Семперия филмс”, а режисьор и продуцент е Катерина Борисова, оператор -

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

Георги Маринов, пост продукцията е дело
на Цветелина Димитрова.
Музикантите от дует Weil, които през
2016 г. бяха отличени от The Akademia
Awards Los Angeles за най-добро видео, а
след това и номинирани за най-добри инструменталисти на Most Famous Awards Las
Vegas, реализират новия си проект само за
24 часа. Теренът е най-живописната екопътека в България - “Златна панега”, и Каменните къщи и градини на Луковит, предоставени от любезния домакин Адриан Тодоров. В клипа участва Студентски танцов
състав “Пълдин” - Пловдив, с худ. ръководител Руси Катерински. Костюмите са нa Таня
Владимирова, а стилист е Яна Криспин.
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Танцовият екип пази
богатството от родни хора
От 2014 г. фондация “Таратанци” изминава нелек път,
следвайки отдадено мисията си
да опазва и разпространява
българския фолклор. Екипът
създава авторски методи, с които гради мост за разбиране и
приемственост между фолклора от миналото и съвременната
публика. Дейността на фондацията се концентрира в две
направления: българските народни танци и българските народни приказки.

Погледът на робот
забавя решенията ни
Италиански експерти демонстрираха
как погледът на робот може да ни подведе да мислим, че това е социално взаимодействие, и да забави нашата способност
да вземем решение, съобщи “Ройтерс”.
Изследователите са поискали от доброволците да изпробват видеоигра. Срещу тях е стоял хуманоиден робот. Между рундовете играчите е трябвало да го
гледат. Понякога той отвръщал на погледа, а друг път гледал настрани.
Резултатите от поведенческите данни
и информацията за неврална активност
показват, че човешкият мозък обработва
погледа на робот като социален сигнал и
той влияе върху начина за взимане на
решения, на стратегиите в играта, на
реакциите. А взирането в очите на робота забавя решенията.
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Стойка Кръстева
приключи с бокса
Стойка Кръстева слага край на боксовата си кариера.
Олимпийската шампионка от Токио 2020 реши да се отдаде
на треньорската професия.
“Късно е да стартирам подготовка за Световното първенство през декември, защото вече трябваше да съм започнала
тренировъчен процес и да съм в залата. Взех решението и ще
продължа с работата си като треньор. Освен това смятам да
обърна по-голямо внимание на съпруга си и семейството
си”, обяви 35-годишната гордост на българския бокс. Тя вече
води занимания с над 80 деца в Локо Сф заедно с личния си
треньор Борислав Георгиев.
“Българска федерация бокс благодари на Кръстева за
всичко, което направи на ринга през годините. Сигурни сме,
че тя ще продължи да носи радост и гордост за България,
вече в ролята на треньор, като тепърва нейните кадри ще
печелят медали за страната ни”, обявиха от централата.

Грузински експеримент

Левски уреди
двама защитници
Левски уреди двама защитници - Хосе
Кордоба и Драган Михайлович. Панамецът
бе взет от Етър и от няколко дни тренира под ръководството на Мъри Стоилов. Швейцарецът е очакван на “Герена”,
за да премине медицински тестове и след
това да подпише своя договор. В началото
на годината бранителят пристигна на
“Тодорини кукли” от АПОЕЛ Никозия,
като записа 15 мача със синята фланелка.
След това напусна, но така и не успя да
си намери отбор. В същото време Левски
не може да скъса договора на Симеон
Славчев. Полузащитникът не е съгласен на
трите заплати, които му се предлагат по
закон - 30 000 лв. Бившият капитан на
Литекс има договор до края на следващата година и е възможно да претендира за
всички възнаграждения - 160 000 лв.

Ясен Петров пуска младоците в контролата
Националният селекционер Ясен Петров ще експериментира в днешната контрола
с Грузия. Приятелският мач е
от 19,30 часа на Националния
стадион и ще бъде излъчен по
БНТ 3. Треньорът планира
редица промени, за да даде
шансове на младите “лъвове”
да се докажат на терена.
На вратата ще е Даниел
Наумов от ЦСКА 1948, защото титулярът Георги Георгиев (Черно море) игра в предните два мача - 1:1 с Италия и
1:0 с Литва. Третият ни вратар Ники Михайлов е наказан, след като в неделя бе изгонен от резервната скамейка. Синът на шефа на БФС
Боби Михайлов първо реагира остро на бавенето на времето от страна на гостите, а
след попадението на Ивайло
Чочев влезе в пререкание с
главния съдия Джон Бийтън.
Петров освободи по двама играчи от Лудогорец Антон Недялков и Кирил Десподов, и от ЦСКА-Сф - Иван
Турицов и Георги Йомов, да
се приберат в клубовете си.
Целта е да бъдат запазени за
предстоящите мачове на отборите им в европейските
клубни турнири.
“Орлите” стартират в
Лига Европа на 16 септември с гостуване срещу дат-

НАКРАТКО

РЕЗУЛТАТИ

Евроволей 2021 (мъже)
Група В
България - Италия 1:3 (-19, -18,
17, -13); Словения - Беларус 3:0 (20,
20, 15); Снощи: България - Словения;
Черна гора - Чехия. 1. Италия 9 т. 2.
Словения 6 3. България 5 4. Чехия 4 5.
Беларус 3. 6. Черна гора 0.
СНИМКА ПРЕСКЛУБ БЪЛГАРИЯ

Халфът на Левски Борислав Цонев бе обявен за Футболист на IV
и VI кръг и веднага бе извикан от Ясен Петров в националния отбор
ския Мидтиланд на Божидар
Краев. “Червените” ще играят в Италия срещу Рома на
Жозе Моуриньо в Лигата на
конференциите. На участниците ни в евротурнирите им
предстои маратон от мачове
до Коледа.
Очакванията са днес на ст.

“Васил Левски” в средата на
терена да действа левскарят
Борислав Цонев, който бе
повикан след мача с “адзурите”. Напред ще се разчита на
Димитър Илиев, Спас Делев и
Калоян Кръстев.
България играе контролата с Грузия, защото почива в

този кръг от квалификациите.
Следващият ни квалификационен мач е на 9 октомври,
отново срещу Литва, но във
Вилнюс. В класирането на
Група C нашите са трети с 5
т. след Италия - 11 т., и Швейцария - 7, пред Северна Ирландия - 4, и Литва - 0 т.

Хванаха с допинг нападател на ЦСКА 1948
Нападателят на ЦСКА 1948 Димитър
Видев е хванат с допинг. Той е с временно спрени състезателни права от Антидопинговата комисия. В тялото му са
открити непозволени стимуланти. Футболистът е дал пробата на 27 юли. Неговите права са спрени от 18 август, като
в момента се очаква отваряне на втората
проба. 23-годишният Видев има три мача

като титуляр във Втора лига за дубъла на
“червените”, които са играни след дадената проба. Това са домакинството на
Нефтохимик (3:1), както и пораженията
при гостуванията на Струмска слава (0:1)
и Спартак Вн (0:2).
От ръководството на ЦСКА 1948
обявиха, че Видев вече е изгонен от
клуба.

ЦСКА 1948 взе трима от Арда.
Това са левият бек Крум Стоянов, дефанзивният халф Емил Мартинов и
десният защитник Деян Лозев. В София те ще работят с доскорошния си
наставник Николай Киров-Белия.
Именно новият старши треньор на
ЦСКА 1948 изигра основна роля при
привличането на играчите.

ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО БНТ 1
19.30 България - Грузия
21.40 Полша - Англия
23.40 Световни
квалификации (обзор)
ПО РИНГ
ВОЛЕЙБОЛ, ЕП за мъже
16.45 Италия - Словения
20.00 Франция - Латвия
ПО МАКС СПОРТ 1
21.30 Полша - Украйна
ПО МАКС СПОРТ 2
ЛЕКА АТЛЕТИКА
18.30 Диамантена
лига в Цюрих
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
15.30 ЕП в Трентино
(отборен часовник)
ТЕНИС
21.00 и 1.45 US Open
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