В САЩ смятат,
че Украйна
няма да влезе
в НАТО

Предатели ли са
партизаните с пагони

Боби Михайлов
се постави
над съда за
конгреса на БФС

Стр. 10

Стр. 7

ЛЕВИЯТ
ВЕСТНИК

Стр. 16

Неизбежният
Девети
септември
Стр. 11, 12
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Учениците
до IV клас без маски
в час

НЯКОЛКО ÄÓÌÈ

Ìîçúê
è ñúðöå
Георги ГЕОРГИЕВ

GBP:
2.27758

НС решава днес дали всички пенсии ще бъдат преизчислени по
Коледа, колко ще е минималната и максималната, за колко време
възрастните хора ще получават надбавката от 120 лева.

Стр. 4

Стр. 3

При евентуално затваряне 10 на сто от
работодателите ще съкращават работници

е, заглавието не е названието
на една болница, макар всички да
сме за доктор. Това е задължителното и необходимо условие за
извеждането на България от кризата. Криза многопластова и всеобхватна, но най-вече криза на
интелекта и съпричастността.
Простотията ни докара дотук.
Два безплодни избора, провалени
от лица, оглупели от пари и власт,
провалени от презрението им към
хората. “Да имаш мозък е найценното нещо на този свят”, казва
старата гарга на Плашилото.
“Моля ви, дайте ми сърце, за да
бъда като другите хора”, иска от
Оз Тенекиеният човек.
Това ни трябва и на нас сега мозък и сърце. Който ги покаже
наесен, той ще спечели.
Алтернативата не е наивноромантична като във “Вълшебникът от Оз”, а е брутално-реалистична по Маркес. Да бъдем употребени и изхвърлени като бившия военен от “Никой не иска да
пише на полковника”. Човек,
затъващ в мизерията, докато напразно си чака пенсията:
“- А дотогава какво ще ядем? попита тя...
На полковника му бяха нужни
седемдесет и пет години - всичките
седемдесет и пет години от живота
му, минута по минута, - за да стигне
до този миг. Той се почувства чист,
ясен, непобедим, когато отговори:
- Лайна.”
Това ще ядем и ние, ако не ни
дойде акълът и не се разтупкат
сърцата ни.

EUR:
1.95583

Новите пенсии - по Коледа?

Най-много се боим
за работа и доходи

Н

7

50 ст.

БРОЙ 173 (8768)

АКЦЕНТ

ЧЕТВЪРТЪК

USD:
1.6537

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ПРОМЕНЛИВО

Около две трети от работодателите и служителите в
България очакват ново затваряне на отделни бизнес сектори до края на 2021 г., като
отново най-мрачни са прогнозите в туристическия бранш.

Най-големият страх сред служителите е, че четвъртата
вълна на пандемията ще повлияе на личните им доходи
от труд, показва проучване на
една от големите компании за
подбор на персонал.

При евентуално затваряне
31% от работодателите планират да пуснат част или целите си екипи в принудителен
отпуск, 10% биха съкратили
персонал, а 6% обмислят намаление на месечните възнаг-

раждения и допълнителните
придобивки. Почти 33% от
анкетираните споделят, че ще
се опитат да задържат персонала си, като го пренасочат.
Стр. 6
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CHF:
1.79632
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СНИМКА БГНЕС

Избори 2 в 1 са възможни, стана ясно от среща между президента Румен Радев,
вицепрезидента Илияна Йотова и ръководството на ЦИК. От комисията обаче се
надяват, ако вотовете не са на една дата, между тях да има 2 седмици разстояние

Стр. 2

2
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Избори 2 в 1 са възможни
ЦИК призна пред президента, че се надява на 2 седмици
разстояние, ако двата вота не са на една дата
Избори 2 в 1 са възможни,
стана ясно от срещата на президента Румен Радев с ръководството на Централната избирателна комисия (ЦИК). Държавният
глава и вицепрезидентът Илияна Йотова отправиха редица
въпроси, свързани с техниката,
логистиката и начина на гласуване. Радев попита за финансовата страна на нещата, но председателят на ЦИК Камелия Нейкова не бе много категорична в
позицията си. По думите й “едните разходи малко ще бъдат за
сметка на някои други”, ако бъде
избрано парламентарният вот да
съвпадне с някой от туровете за
президент, или датите бъдат различни. Все пак тя даде пример,
че на изборите от 11 юли стойността по сметката е била 57
млн. лв., ЦИК е изразходвала 23
млн. лв., в които влиза и закупуването на допълнителните устройства, и програмирането им.
“Разделението на отговорностите между президентската институция и НС предполага и
отделни кампании, и отделни
избори. Още повече, че това досега не е ставало в нашата практика, нито в други страни около
нас. От друга страна, отделните
избори изискват повече финансови средства. А и българите
натрупаха тази година електорална умора, за да гласуват на
три поредни недели”, обобщи
Радев като припомни, че парламентът е определил последната
възможна дата за президентските избори.

СНИМКА БГНЕС

ЦИК ще вземе редица решения за технологията на гласуване,
след като стане ясна и датата за парламентарния вот
Макар да стана ясно, че ЦИК
няма против изборите да са 2 в
1, Нейкова посочи и някои от
трудностите, до които това ще
доведе. По думите й със сигурност ще се наложи закупуването на допълнителни машини, за
да е достатъчно времето за гласуване, в максимален брой секции трябва да се осигури второ
устройство, тъй като тогава и
електронните бюлетини ще са
две, и технологичното време за

всеки избирател ще е поне 1 път
и половина спрямо сегашното.
Колегата й Димитър Димитров
отбеляза, че допълнителният
разход за купуване на машини
ще трябва да се направи за местните избори през 2023 г., така
че инвестиция сега ще намали
разходите след 2 г.
Емил Войнов посочи, че избори в 3 поредни седмици значат допълнителни разходи за
възнаграждения в секционните

комисии. Той сметна набързо,
че пари трябват за 12 хиляди
секции по 7 души, или за около
85 хил. членове, които на последния вот са получили еднократно между 160 и 200 лв.
Разделянето на вота ще утрои
разходите за логистика, програмиране и инсталиране на машините, посочи той. Войнов отбеляза, че за логистика на изборите през юли са похарчени 5 млн.
лева.

ЦИК не можа да отговори
на въпроса на Йотова дали ще
се гласува с една или две карти,
нито колко време ще отнема
това. Уточняващият й въпрос за
технологичното време, необходимо за програмирането на техниката, също не получи конкретика. Росица Матева обаче разкри, че в ЦИК са се надявали,
ако гласуванията не са на една
дата, между тях да има 2 седмици, за да може да подготвят машините.
Ако изборите са 2 в 1, комисията има готовност да приеме
обща хронограма и изборни
книжа, като отделни бъдат само
тези, които го налагат. Обучението на комисиите също ще
бъде извършено. Комисиите
биха се справили с провеждането на избори 2 в 1, твърдят от
ЦИК.
Нейкова изтъкна, че на 11
юли машинното гласуване е
срещнало доста препятствия, но
ЦИК е имала пълна подкрепа
от служебното правителство.
Смятам, че и сега може да разчитаме на такава, заяви тя по
повод думите на Радев, че вот 2
в 1 е възможен, ако има необходимата логистична и финансова
подкрепа от правителството.
Президентът настоя за публичност на методиката за тестване и поиска клипчетата с разяснения за машинен вот да
бъдат насочени повече към телевизиите, защото последния
път преобладавали само в социалните медии.

Две хакерски атаки срещу
преброяването за ден

Четири общини искат сертификат,
че в тях няма корупция

В първите 24 часа от началото на
електронното преброяване на населението срещу системата е имало две
хакерски атаки, съобщи заместникпредседателят на Националния статистически институт Диана Янчева. Вторият инцидент е докладван на Държавната агенция за електронно управление и Съвета по киберсигурност. През
нощта системата не е спирала.
Същността на самата атака е да задръсти трафика, който беше седем пъти
по-силен от сутрешната атака, коментира Янчева ден след това. По думите

Общините Видин,
Русе, Бургас и Варна са
пожелали да получат
сертификат, че в тях
няма корупция, обяви
министърът на икономиката Кирил Петков. По
думите му контролът, че
това е така, ще се
извършва както от
държавата, така и от
неправителствената организация “Прозрачност
без граници”.
Петков очаква още

й при първата хакерска атака са засечени IP адреси от Швеция и тя е блокирана бързо. Втората е дошла от
Китай.
НСИ дава гаранция, че няма проблем със съхранението на данните
на гражданите. “Беше ограничен капацитетът на връзката към системата, така че да може да реагираме
успешно. В течение на деня имаше
голямо струпване на желаещи да се
преброят, но поради тези ограничения трябваше да чакат по-дълго време”, допълва Янчева.

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.

много общини да кандидатстват за подобен сертификат, защото наличието му ще им гарантира
инвестиции. “Докато
всички говорят за политическите теми, ние приехме много сериозна
мярка срещу корупцията и работим с бизнеса,
за да сме сигурни, че
мерките ще продължат
по правилния начин.
Докато съм служебен
министър, няма да ко-

ментирам политически
теми”, подчерта Петков.
Той изтъкна, че Министерският съвет е приел
стратегията “Общини
без корупция”. “Подобна инициатива на ниво
местна власт не е въвеждана много отдавна. Инвеститорите виждат корупцията в България
като най-голям риск за
тях и това усещане трябва да бъде преодоляно”,
поясни Петков.

До петък избират новите
шестима прокурори за Кьовеши
Изслушванията на новите кандидати за европейски делегирани прокурори започнаха в прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Кандидатите са 21, първите вече се явиха
пред ВСС, днес ще мине и втората
група. На 10 септември ще е гласуването кои от тях да работят с Лаура
Кьовеши, след като по-рано тя
отхвърли 6 от десетте предложения
на България.
В рамките на 10 минути магистратите представят кандидатурата и мо-

тивите си за участие и отговарят на
въпроси от членовете на прокурорската колегия. Прави се преценка за
уменията и качествата им съобразно
практическия им опит в редица сфери
от правото.
В петък прокурорската колегия ще
подложи на отделно гласуване по азбучен ред всеки един от кандидатите.
Магистратите имат право да гласуват
в подкрепа на повече от един кандидат, но не повече от броя на обявените 6 места.

ЧЕТВЪРТЪК
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Социологът Първан Симеонов

Народното събрание отложи за днешното си заседание
окончателното гласуване на
сроковете, от които влизат в
сила промените за размера на
пенсиите. В началото на дебата по актуализацията на бюджета на ДОО шефът на бюджетната комисия Любомир Каримански предложи всички
пенсии да бъдат преизчислени
по Коледа с новия коефициент
за стаж 1,35. От 25 декември
т.г. размерът на минималната
пенсия да стане 370 лв., а таванът на парите за старост 1500 лв. От тази дата се увеличава и обезщетението за майчинство през втората година за
отглеждане на дете до 2-годиш-

поставиха в шах финансовия
министър Асен Василев, на
когото се наложи да търси
допълнителни резерви, за да се
реализира решението на депутатите. В края на извънредното заседание във вторник беше
гласувано
дебатите
да
продължат вчера.
Законопроектът първоначално бе обявен като първа
точка в дневния ред, но заради
корекциите в бюджета беше
изместен след редица ратификации и изслушвания. След новите предложения и почти едночасова почивка Каримански
настоя комисията по бюджет
да се събере на извънредно заседание и да излезе с решение,

СНИМКА БГНЕС

Пенсионерите вече знаят, че имат 120 лева, че имат 370 лева минимална пенсия и че имат
преизчислена пенсия. Няма ли воля в тази зала нещо да се случи, попита Георги Свиленски

Търсят решение за
ситуацията с пенсиите
Възможно е парите за възрастните да бъдат
увеличени поетапно, а основният ръст да е по Коледа
на възраст, което става колкото минималната заплата или
650 лв. Надбавка по 120 лв. за
трите месеца до края на тази
година ще получат всички
възрастни хора.
Поправките бяха гласувани
във вторник, но не беше уточнено от кога влизат в сила и

което да се гласува днес. Той
обясни, че заради несъгласуваност между показателите и заради приетите предложения на
различни парламентарни групи се налага преоценка на различните параметри на финансовия план.
Решението предизвика не-

доволството на социалистите,
които настояха парламентът да
продължи заседанието си до
приемането на актуализацията
на бюджетите на ДОО и на
НЗОК. Излъгахме няколко
пъти пенсионерите, възмути
се Георги Свиленски и призова залата да не отлага решени-

КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

Има пари и за
преизчисляване,
и за добавки
Корнелия Нинова определи като несъстоятелно и манипулативно
твърдението, че с повишението на пенсиите
бюджетът се взривява.
За промените са нужни
453 млн. лв, смята председателят на БСП и цитира данни на Министерството на финансите
от август, според които
постъпленията към юни
2021 г. нарастват с 3,3
млрд. лв. и има 15,5%
ръст в приходите. “Правителството се хвали, че
увеличава събираемостта и че има излишък.
Няма нужда КЕВР да си
плаща 13 млн. бонуси
към заплати от 5000 лв.,
които могат да отидат за
пенсии. Оставаме с впечатление, че някой умишлено саботира приемането на актуализацията
на бюджета”, коментира

Нинова.
Прави се опит да се
отстъпи от решенията
за пенсиите, възмути се
Нинова на брифинг в
края на парламентарния ден. Тя припомни,
че левицата е приканила партиите на протеста освен за мнозинство
за редовно правителство, и за обединение по
актуализацията на бюджета. “Настояхме да
излъчим свои представители и да уточним
текстовете, по които
четирите партии сме
съгласни, за да осигурим гласовете в НС.
Абсолютно отговорно
разбираме, че актуализация в бюджета трябва да има. Не можем да
оставим хората на прага на три кризи и на
тежка зима без осигуряване на средства.

Партиите на протеста
ни отказаха”, подчерта
Нинова.
“Не спряхме да предупреждаваме за това,
което се случи - плаващи мнозинства, хаос,
взаимни обвинения.
Приеха се две решения
с различни мнозинства всеки пенсионер да получи по 120 лв. до края
на годината, след декември да се преизчислят
пенсиите с кофициент,
минималната пенсия да
стане 370 и да се увеличи прагът на максималната”, поясни Нинова.
Според нея се прави
опит за отстъпление, но
БСП няма да отстъпи.
Не защото е просто на
инат, а защото тези
средства са необходими
за най-бедните и ощетени хора в държавата, категорична бе тя.

ето. Краят на този парламент
е дошъл, никой няма да ви прости измамата и лицемерието
пред възрастните хора, подчерта той. Според ГЕРБ виновник за ситуацията с пенсиите
е президентът Румен Радев. От
ИТН нарочиха за това ГЕРБ,
ДПС и БСП, които били не-

кадърни и вкарали Народното
събрание в калпав капан.
Точка на разправиите и
споровете сложи Йордан Цонев от ДПС, който предложи
да се гласува предложението
за извънредно заседание на бюджетната комисия, и заседанието беше прекратено.

Напусна ни
видният
български
дипломат
и учен
проф. д-р
ЕНЬО САВОВ
На 6-ти септември ни напусна видният български дипломат и учен проф.
д-р Еньо Савов.
Проф. д-р Савов завършва право в
Софийския университет, защитава докторантура в Лайпцигския университет
в Германия и се дипломира със златен
медал в Дипломатическата академия в
Москва.
Посвещава се на дипломацията и
изминава целия кариерен път на професионалист от аташе в Берлин до посланик в Индия и постоянен представител на България в организациите на
ООН във Виена. Също така заема по-

ста на зам.-министър на външните работи на Република България.
Ръководи българската делегация на
преговорите за разоръжаване в австрийската столица. Той създава Катедрата по международни отношения в
УНСС, чете лекции в университетите
в София, Пловдив и Благоевград.
Пише и издава редица трудове и
книги по международно право и право
на ЕС.
За научните му постижения е удостоен със званието „почетен професор” на Университета в Аахен, Германия, където чете лекции, и на УНСС.

Поклонението ще се състои на 9.09.2021 г. от 12:00 часа в храм „Св. София”.
СВЕТЛА МУ ПАМЕТ!
Градски съвет на БСП – София
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Конкурсът за строеж на метрото до „Слатина” отново е блокиран
Деси ВЕЛЕВА

Конкурсът за търсене на
изпълнител за строеж на столичното метро към кв. “Слатина”
отново е блокиран. Това е една
от най-скъпите обществени
поръчки на София и избраната
фирма трябва да получи 530

милиона лева, за да изгради шест
метростанции и 5666 метра
тунели между тях. Линията ще е
разширение на третия метродиаметър от ул. “Шипка” през
“Слатина”, зала “Арена Армеец” до бул. “Цариградско шосе”
при
Окръжна
болница.
Поръчката бе пусната още през
януари, а оферти трябваше да
се съберат до средата на април.

След това тя бе удължена с
месец, последва ново отлагане с
месец. Междувременно една от
фирмите кандидати подаде жалба до Комисията за защита от
конкуренция по част от
поръчката и тя бе спряна. Така
се наложи ново отлагане на
събиране на оферти до края на
август. Дни преди отваряне на
предложенията се оказа, че дру-

га фирма е подала жалба, и
поръчката отново е блокирана.
Така вместо кандидатите за
изпълнители да станат известни
на 1 септември, се наложи ново
удължаване на сроковете, но не
е ясно докога. Около финансирането на разширението на метрото тази година избухнаха два
скандала. През януари стана
ясно, че то е отрязано от новите

Заради пандемията
училищата са спестили
231 милиона лева
МОН твърди, че вече няма да има проблеми с онлайн обучението
Училищата са започнали 2021 г. с
финансови остатъци за 231 млн. лв.
От тях 118 млн. лв. са спестени от
намалени битови разходи и сметки,
докато ученето е било онлайн. 10,4
млн. лв. по-малко са похарчени м.г. от
целевите пари за уязвими групи, 7,8
млн. лв. - от непроведени занимания
по интереси. Отделно през 2021 г.
училищата с повече деца от уязвими
групи са получили 32,2 млн. лв.
допълнително, а за занимания по интереси - 24,4 млн. лв. Голяма част от
средствата все още не са използвани.
Това обяви МОН след публикувано от
образователния синдикат “Подкрепа”
мнение, че училищата технически не
са готови за дистанционно обучение.
МОН промени Наредбата за финансиране на институциите и даде
възможност училищните директори
при необходимост да използват част
от икономиите за заплащане на интернет на своите ученици при онлайн
обучение, напомнят от министерството. Юлски анализ сочи, че през следва-

щата учебна година 34 000 ученици
биха останали без интернет по социални причини, ако се наложат онлайн
занятия, за месечните им такси училищата трябва да отделят около 2,4 млн.
лв. Тези суми не би трябвало да бъдат
проблем на фона на споменатите финансови остатъци и икономии от 2021
г., уверява МОН.
При онлайн занятия министерството
осигурява интернет и за учителите - чрез
30 лв. месечно към заплатите за компенсиране на разходите им за консумативи.
Парите се превеждат на училищата два
пъти в годината - през септември-октомври и през декември. За такова допълнително плащане вече са кандидатствали 23
103 учители. В началото на октомври
МОН ще преведе на училищата заявените близо 1,023 млн. лв.
Според юлското проучване на
МОН педагозите са напълно обезпечени с електронни устройства за онлайн
занятията. Вече са осигурени служебни компютри на всички учители, за
които е заявена необходимост. Предо-

ставени са 2000 лаптопа и 500 рутера
с карти с мобилни данни “My Fi”. С
постановление на МС от 15 октомври
2020 г. на училищата са отпуснати 14
млн. лв. за купуване на други 2000
лаптопа за учители и 14 000 - за ученици. По друг проект на училищата са
дадени още 20 692 лаптопа за учители,
както и 65 000 лаптопа и таблета за
ученици за временно ползване.
МОН никога не е поемало ангажимент и няма бюджет да осигури служебни устройства на всички над 70
000 учители. Закупуването на лаптопи
за още 45 000 педагози, които ползват
собствена техника, би струвало на
бюджета около 45 млн. лв.
В служебните компютри, осигурени от МОН, се влиза само с индивидуален служебен профил, което е валидно за цялата държавна администрация.
Това позволява мониторинг, необходим с оглед целесъобразното харчене
на държавни пари, както и за евентуално преразпределяне на техниката в
случай на необходимост.

европари за транспорт и затова
правителството спешно започна
да търси финансиране, като го
включи в Плана за възстановяване и устойчивост. През лятото
пък служебното правителство
реши София да получи 200 млн.
лева по-малко по плана, а тогава
кметът Йорданка Фандъкова се
оплака, че и метрото е отрязано.
Това обаче не се оказа вярно.

До IV клас без маски в час
Учениците до IV клас включително
няма да носят маски в учебните часове.
Маските няма да са задължителни също за
децата от предучилищните групи в училищата, обяви МОН. Класните стаи обаче
ще трябва да се проветряват поне два пъти
по време на часа за най-малко минута.
Задължителни през целия ден и навсякъде
в сградата остават маските за всички останали ученици, а за тези от началните
класове - в междучасията и в общите пространства на училището. При желание на
родителите и/или учениците маски може
да се носят по време на целия престой в
училище. Маските няма да са задължителни за учителите при дистанция от поне
1,5 м между тях и местата на учениците.
Това ще важи също в часовете по физическо и спорт на закрито, ако в конкретния
час помещението се използва само от една
паралелка при дистанция от поне 1,5 м
между учениците и при редовно проветряване. При отсъстващи 10% от учениците поради КОВИД и/или при брой заболели учители, който прави присъственото
обучение невъзможно, директорът предлага на министъра преминаване към ротационно или цялостно обучение онлайн.
Това ще става след решение на педагогическия съвет, РЗИ или на областния кризисен щаб. В онлайн обучение може да
бъдат не повече от 50% от учениците.
Учениците от VII клас и децата от първи
до четвърти клас ще преминават онлайн
само в краен случай.
При най-лош сценарий - поне 500
заболели на 100 000 души, всички училища в съответната област ще се обучават електронно след заповед на здравния министър.

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 09.09.2021 г. се навършва
ЕДНА ГОДИНА
от смъртта на

о.з. полковник

БОРИС ЙОСИФОВ
МАДОЛЕВ

1930 г. - 2020 г.
С много болка, обич и спомени
ще те носим в сърцата си!
ПОЧИВАЙ В МИР!
От семейството

СНИМКА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Полковник доц. д.н. Борислав Генов е новият директор на Института по отбрана
“Професор Цветан Лазаров”. Той пое поста от полк. д-р Димитър Кирков, който бе освободен
от военна служба и от заеманата длъжност поради навършване на пределна възраст

www.duma.bg
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Газът може да
поевтинее от декември
Цената на природния газ
може да обърне своята посока
от декември и да започне да се
понижава, заяви пред БТВ
изпълнителният директор на
“Булгаргаз” Николай Павлов в
коментар на тенденциите на
газовите пазари. “Предполагам,
че от декември пазарът ще се
успокои и когато започне добивът, тези количества, които
ще влязат в ценовия микс, ще
подтиснат евентуално увеличение, дори може да има и намаление на цената на синьото гориво”, смята Павлов. Според
него в момента държавният газов доставчик регистрира рекордни продажби на природен
газ за последните шест години.
“Върху пазарните процеси
не може да влияе нито “Булгаргаз”, нито КЕВР, нито българското правителство. Най-важното за българския пазар, за

Народното събрание вика Фандъкова
заради борчовете на „Топлофикация София”

СНИМКИ БГНЕС

Николай Павлов
българския потребител е нашата цена да бъде по-изгодна, пониска и българската индустрия
да изплаща газа на възможно
най-ниска цена”, коментира
Павлов. По неговите думи

търговската политика на “Булгаргаз” позволява това да се
случи и към настоящия момент
цените у нас от началото на
годината били значително пониски от тези на европейските
газови пазари.
Павлов
коментира
и
задълженията на “Топлофикация София” към “Булгаргаз”. За
последните няколко години
“Булгаргаз” е завел три дела за
събиране на вземанията. В момента просрочените дългове са
в размер на 95 млн. лв. “Бяхме
принудени да заведем през юли
поредния съдебен иск за 75
млн. лв., като са платени половината. Срокът за плащане изтече на 7 септември. Получих-

ме писмо, в което “Топлофикация София” поема ангажимент
да изплати сумата до 17 септември, общо 35 млн. лв. Изтеглихме съдебния иск и очакваме
дългът да бъде изплатен в срок”,
твърди Павлов.
Междувременно стана ясно,
че Народното събрание ще изслуша столичния кмет Йорданка Фандъкова заради финансовото състояние на “Топлофикация София”. Депутатите искат
да разберат какви са предприетите действия от страна на дружеството и на Столичната община като негов принципал за
осигуряване на инвестиции за
изпълнение на нормите за допустими емисии на азотни окиси,

съгласно прилагането на стандартите на Европейската комисия от 2017 г. и решението на
Изпълнителната агенция по
околната среда за отказ на дерогация на “Топлофикация София”
ЕАД относно емисиите.
По последни данни задълженията на “Топлофикация София” към БЕХ са близо 700
милиона лева. От март 2021 г.
столичното дружество не е
превеждало пари за погасяване
дори на лихвите по тях. През
годините БЕХ на няколко пъти
изкупува дълга на “Топлофикация София” към “Булгаргаз”, но
в момента подобна възможност
не се предвижда. Евентуално
поскъпване на парното с 20%,
каквото поиска общинското
дружество заради скока на газа,
също не може да реши проблема, коментира шефът на БЕХ
Валентин Николов.

Петков предупреди за възможно
забавяне на парите за бизнеса
Актуализацията
на бюджета е невероятно важна и
трябва да се приеме
в рамките, които ние
сме заложили. Ако
се променят мерките, като 60/40 например, това може да
доведе до забавяне
на парите за бизнеса. Причината е, че
всяка корекция на
вече съществуващите инструменти би
довела до нова комуникация с ЕС и потенциално забавяне
с няколко месеца.
Това предупреди
министърът на ико-

номиката
Кирил
Петков след заседанието на Министерския съвет. “Мерките са заложени правилно в бюджета и
не трябва да се променят, ако искаме
тези пари да дойдат
навреме за бизнеса.
Навременната помощ е много по-добра от помощ някога”,
коментира той.
Петков обяви, че
днес ще бъдат изнесени нови разкрития
за нарушения в дейността на Държавната консолидационна компания (ДКК).

Ръководството на
ДКК и министър
Петков влязоха в пореден сблъсък вчера.
С писмо до медиите
членовете на съвета
на директорите на
ДКК обявиха, че назначаването на нови
членове в управляващия орган, което
министърът направи
след открити нарушения, е незаконно.
Моите назначения са
напълно законни като принципал да
сложим временно
изпълняващи хора в
борда”, изтъкна Кирил Петков.

Ресторантьори, хотелиери и представители на транспортния бранш
протестираха пред Народното събрание срещу противоепидемичните мерки

Таксиджиите искат двойно
увеличение на цените в София

Издават шофьорски книжки
за 3 дни, но на тройна цена

Националният таксиметров синдикат
е поискал от Столичния общински съвет
да вдигне двойно цената на таксиметровите услуги, съобщава segabg.com. Според Закона за автомобилните превози общинските съвети определят и гласуват
долната и горната граница на тарифите,
по които таксиметровите компании возят. От синдиката са изчислили, че за да
изкарва един шофьор на такси по 1600
лв. на месец при 8-часов работен ден и
22 работни дни в месеца, минималната
дневна тарифа трябва да е 1,42 лв. на км.,
а нощната тарифа - 1,74 лв. за км. За
максималната тарифа дневната да е 2,25
лв. на км., а нощната - 2,76 лв. на км.
В момента минималната дневна тарифа
за курс в София е 77 ст. на километър,
а максималната - 88 ст. При нощната
тарифа минималната ставка е 1,30 лв. на
км., а максималната - 1,60 лв. за км. “Настояваме за корекция на минималните и
максималните тарифи за град София, тъй
като те са в сила от 2012 г. и вече 9 г.

Шофьорски книжки
вече се сменят и по ускорена процедура в рамките на 3 дни. Това става
ясно от официално съобщение на МВР.
“В случаите на подмяна на свидетелство за
управление на моторно
превозно средство поради изтичането на срока
на валидност, при вече
изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация,
както и при издаване на
дубликат, може да бъде
заявена ускорена услуга
за издаване - до три работни дни от приемането на заявлението”, посочват от вътрешното

не са актуализирани. Респективно за
това време тежестта върху такситата се
е увеличила със 134 на сто. Само за
последните 5 месеца горивото, което се
използва най-масово в такситата, е
поскъпнало с около 100%. Цените на
задължителните застраховки пък са се
увеличили с 35%”, мотивира искането
Петър Владимиров, представител на Националния таксиметров синдикат.
Браншовите сдружения искат още
цените на таксиметровата услуга да се
определят ежегодно по методология, която тепърва трябва да се разработи, както и Столичната община да въведе единна тарифа за целия град, която да замести минималните и максималните ставки. Исканията на превозвачите ще бъдат
обсъдени отново на следващо заседание
на транспортната комисия през септември. През тази година след изменение в
наредба таксиметровите компании вдигнаха двойно началната такса, която вече
е около 1,54 лева.

министерство. Изрично
се уточнява, че тази услуга ще може да се ползва само при подаването
на документите в звена
“Пътна полиция” при
Столичната дирекция на
вътрешните работи или
областна дирекция на
Министерството
на
вътрешните работи, а не
в отделните районни полицейски управления.
Ускорената процедура ще струва тройно поскъпо от обикновената. В
момента издаването на
шофьорска книжка в срок
от 30 дни, каквато е обикновената услуга, струва
25 лева за хората до 58
години, 11 лева - за тези
между 58 и 70 години 11 лева, а за всички над

70 години услугата е безплатна. За хората с трайни увреждания, които
имат решение от ТЕЛК,
таксата е в размер на 3
лева. Това означава, че
при ускорената процедура за книжка до 3 дни ще
трябва да се платят 75
лева, ако лицето е на
възраст до 58 години, и
33 лева, ако е между 58 и
70 години. Чуждестранно
свидетелство се подменя
с българско при обикновена услуга в срок до 30
дни от приемането на заявлението, което се подава само в звена “Пътна
полиция” при СДВР или
областна дирекция на
Министерството
на
вътрешните работи, пишат още от МВР.
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Българите се страхуват
за работата и доходите си
При евентуално затваряне 10% от
работодателите ще съкращават
персонал, 33% ще се опитат
да задържат работниците си
Около две трети от работодателите и служителите в България очакват ново затваряне на
отделни бизнес сектори до края
на 2021 г., като отново наймрачни са прогнозите в туристическия бранш. Най-големият
страх сред служителите е, че
четвъртата вълна на пандемията ще повлияе на личните им
доходи от труд. Това показва
проучване на Менпауър България (ManpowerGroup).
При евентуално затваряне
31% от работодателите планират да пуснат част или целите си екипи в принудителен
отпуск, 10% биха съкратили
персонал и само 6% обмислят
намаление на месечните
възнаграждения и допълнител-

ните придобивки. Почти 33%
от анкетираните споделят, че
ще се опитат да задържат персонала си, като го пренасочат
в други проекти. Микро и
малките компании с до 50 заети биха понижили възнагражденията или придобивките на своите служители. Резултатите от анкетата показват, че подобна мярка ще засегне най-вече заетите в секторите “Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство” и
“Консултантска дейност”.
43% от анкетираните служители смятат, че нови мерки
във връзка с разпространението на КОВИД-19 ще повлияят
на доходите им под формата на
по-ниско възнаграждение или

СНИМКИ ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

по-малко допълнителни придобивки. Този отговор са дали
работещите предимно в секторите “Туризъм, хотелиерство и
ресторантьорство”, “Автомобилна индустрия” и “Търговия

и бързооборотни стоки” и повече от половината (54%) са
заети в микро и малки предприятия извън столицата на ниски
и експертни позиции без мениджърски функции.

Една трета от анкетираните
споделят, че е възможно да
бъдат пуснати в принудителен
отпуск. Профилът на далите
този отговор е същият. Други
30% смятат за възможно дори
да загубят работата си, като те
са заети най-вече в секторите
“Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство”, “Транспорт и
логистика”, “Консултантска
дейност” и “Търговия и бързооборотни стоки”.
Повече от половината организации смятат да използват
хибриден модел на работа.
Около 31% от работодателите
ще дадат възможност за съчетаване на хоум офис и дистанционен режим, но повечето ще
изискват голям процент от работното време на служителите
да бъде прекарвано в офиса.
Наетите обаче предпочитат да
имат право на избор без ограничения (41%).
23% от компаниите, които
са претърпели финансови загуби, очакват да се върнат към
оптималното ниво на своите
печалби около средата на 2022
г., а 15% вярват, че това ще се
случи в края на следващата година. В същото време близо
40% от анкетираните служители споделят, че не са отчели
отрицателно влияние върху
доходите си от труд, а други
12% - че има такова, но те вече
са се нормализирали.

Работните часове са се увеличили по време на пандемията
Броят на работните
часове се е увеличил с
14% от 2020 г. насам,
като 63% от служителите посочват, че работят
повече от 40 часа седмично. Това сумарно
означава допълнителни

268 работни часа годишно или почти три
допълнителни работни
дни всеки месец. Това
показва проучване на
“Адеко” (Adecco Group).
Пандемията донесе
много промени в орга-

низацията на работния
процес, които продължават вече втора година и
изглежда ще останат занапред. Преминаването
към хибриден модел на
работа не е нарушило
продуктивността на слу-

ДРУГАРСКА ЖАЛЕЙКА
за 5 МЕСЕЦА от кончината на

? МИХАИЛ ИВАНОВ
капитан I ранг о.з.

МИХАЙЛОВ

Ние, неговите колеги, военноморски офицери
и приятели, скърбим със цялата си душа за
злополучната и голяма загуба.
Капитан I ранг о.з. Михаил Иванов Михайлов е роден в гр. Москва и е израснал в
прогресивно и борческо семейство на емигранти след Септемврийското въстание през 1923 г.
и по време на Втората световна война.
От ранна възраст е закърмен в дух на борба
за свобода, хуманност, справедливост и добруване на българския народ.
След завръщането си в България се обучава
във Висшите военноморски училища във Варна и
Баку. Като морски офицер служи всеотдайно в
Българския военноморски флот на бойните
торпедни катери. След академично обучение в
Ленинград допринася за изграждането на системата
на Гражданската отбрана, изпълнява дипломатическа
служба зад граница, а по-късно служи като щабен
офицер в правителствените органи.
(29.12.1931 г. - 31.03.2021 г.)
Ще го запомним с честност, скромност и
себеотрицание в работата, където е спечелил уважението и любовта на колегите си.

НЕКА ЗАПАЗИМ В СЪРЦАТА СИ
СВЕТЛАТА МУ И ДОСТОЙНА ЛИЧНОСТ!
От съвипускниците 48-ми „Вапцаровски” випуск,
бивши колеги-бойни катерници, офицери от запаса.

жителите, даже напротив. 82% заявяват, че
продуктивността им се е
запазила и дори подобрила през последните 12
месеца (със 7% повече
спрямо миналата година), показва проучването, което включва 14
800 респонденти от 25
държави на възраст между 18 и 60 години.
Почти три четвърти 72%, от анкетираните
настояват работодатели-

те да преразгледат
продължителността на
работната седмица и
броя на работните часове. Тези данни са подкрепени от цели 75%, които
смятат, че е важно гъвкавата форма на работа да
бъде част от новото нормално и занапред.
Ако хибридната форма на работа стане норма, договорите от 9 до
17 ч. изгубват смисъла
си. Все повече служите-

ли и мениджъри призовават за заплащане, базирано на постигнатите
резултати, вместо на
отработените часове тенденция, която беше
налице и през 2020 г.
Над половината служители обаче споделят, че
преките им ръководители не ги оценяват на база
резултати, а на времето,
прекарано на работа.
Малко над една трета от
работещите казват, че са
оценени според постигнатите резултати.

Свинското поскъпва, пилешкото
поевтинява
През миналия месец
свинското
месо
е
поскъпнало, а пилешкото отчита спад в цените,
сочи докладът за август
на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство. За
периода тон свинско
месо кланично тегло е
струвал у нас средно
3600 лв. срещу 3560 лв.
през юли, като за септември анализаторите
очакват нарастване на
цената до около 3750 лв.
През идните месеци цените на тон кланично
тегло на свинското, повлияни от низходящите
европейски цени и растящите разходи за фуражи, ще притискат местните производители.
Прогнозните цени ще се
задържат по-ниски от
отчетените през септември на 2019 г. и 2020 г.

- съответно 3,87 лв./кг и
3,79 лв./кг. При пилешкото месо тенденциите
са други. През август то
поевтинява до 3050 лв./
т спрямо юли, когато е
било 3129 лв./т. На годишна база обаче цените на пилешкото месо
през юли достигнаха
3,13 лв./кг кланично тегло, което е с 11% над
равнището през същия
месец на 2020 г. и с 5%
над нивото от 2019 г.
Очакванията са през идните месеци цените да се
задържат стабилни над 3
лв./кг. Произведеното в
промишлени условия
месо от бройлери до

юни 2021 г. е в обем на
42,8 хил. т (-0,8% на
годишна база).
По-сериозно нарастване се предвижда при
цените на едро на говеждото и телешкото месо,
което до голяма степен
се обуславя от растящите европейски и световни цени и поскъпването
на фуражите. Очакваното увеличение спрямо
ценовото ниво през юли
е между 7,5% до 10%.
Прогнозните цени ще са
по-високи с около 7,9%
в сравнение с миналогодишните и с 0,4% сравнено с цените за същия
период на 2019 г.
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Заев поздрави
българите в РСМ
Премиерът на РС Македония Зоран
Заев за първи път включи и българския
етнос в поздравлението си по повод
30-тата годишнина от независимостта на страната, която се отбелязва
на 8 септември. Той написа във фейсбук: “Уважаеми македонци, албанци,
турци, сърби, роми, власи, бошняци ...
Уважаеми българи, хървати, черногорци и всички останали, Честит юбилей
... Нека нашата независимост и държава да бъдат вечни. Да живее Република
Македония!”

Загина руски министър
Министърът на извънредните
ситуации на Русия Евгений Зиничев
загина по време на учение в Норилск. Трагедията е станала, докато е спасявал друг човек, информира ТАСС.

Пожар в затвор
взе 40 жертви
СНИМКИ БГНЕС

Полицаи влизат в съдебната сграда в Париж, където в сряда започна съдебният процес
за терористичните атаки през 2015 г. във Франция. Той ще продължи 9 месеца. Припомняме,
че 130 човека бяха убити, а стотици - ранени в поредицата от координирани атентати
в концертната зала “Батаклан”, националния стадион “Стад дьо Франс” и няколко ресторанта и барове

ПОЛИТИК ОТ САЩ:

Украйна няма
да влезе в НАТО
В алианса не са
готови да приемат
Киев, за да не
дразнят Русия
Бившият посланик на САЩ в Киев
и ръководител на вашингтонския
Атлантически съвет Джон Хърбст изрази мнение, че Украйна няма да може
да стане член на НАТО през следващото десетилетие.
“Не мисля, че въпросът е актуален.
Украйна няма да може да се присъедини към НАТО през следващите, да
речем, десет години и със сигурност

през следващите пет години. Най-вече
поради факта, че има значително противопоставяне на това в алианса.
Всъщност там се страхуват да раздразват Русия. Мисля, че подобен ход на
мисли е ужасен, но такава е политическата реалност”, цитира думите му
ТАСС.
Според него обаче фактът, че
“НATO не е готов да приеме Украйна
в редиците си през следващото десетилетие, не означава, че тя никога няма
да бъде готова за това. Затова според
Хърбст е препоръчително Украйна
така или иначе да се подготви за членство, като прави всичко, което НАТО
изисква от бъдещите членове.

През юли украинският президент
Владимир Зеленски заяви, че страната
е уморена да стои вечно в чакалнята
на НАТО и ЕС. Наскоро шефът на
офиса на НАТО в Украйна Александър
Винников заяви, че военният конфликт
в Донбас не може да е пречка за членството, тъй като в Северноатлантическия договор няма норма, която да
попречи за присъединяване на държава към алианса по време на война на
нейна територия. На 1 септември украинският посланик в Германия Андрей Мелник изрази мнение, че след
пускането на руския газопровод “Северен поток 2” страната му трябва да
бъде приета в Алианса.
Ден по-късно говорителката на
Белия дом Джен Псаки заяви, че решението за членството на Украйна взима
НАТО, а не САЩ. В същото време
спецпредставителят на генсека на Северноатлантическия алианс Джеймс
Апатурай коментира, че техническото
покриване на определени критерии не
е достатъчно за присъединяване към
НАТО. В края пък на август естонският президент г-жа Керсти Калюлайд
нарече възстановяването на териториалната цялост на Украйна предпоставка за приемането на страната в НАТО.

ЕНП призова за военно
подразделение на ЕС

В Лондон се оплакват от
недостиг на работна ръка

Страните от ЕС трябва
активно да работят за създаването на свои военни части. Това бе обявено за
първи път от Европейската
народна партия, най-голямата наднационална политическа структура в Съюза, предаде TACC. “Държавите от
ЕС трябва да работят в тясно сътрудничество, когато
става въпрос за отбрана.
Трябва да направим една
крачка напред и да създадем
собствено военно поделение. Нека защитаваме Европа заедно”, се казва в изявлението на партията, публикувано в социалната мрежа
туитър.

Конфедерацията на британските предприемачи предупреди, че недостигът на работна ръка в Обединеното
кралство може да продължи
до две години и да забави икономическото възстановяване
на страната, съобщи в. “Индипендънт”. Ръководителят на
организацията Тони Дънкър
призова правителството да
допусне повече чуждестранни
работници в страната и да
обучи специалисти за вакантните длъжности. Поради недостиг на обслужващ персонал, хотелите ограничават
броя на стаите. Ресторантите
съкращават работното си време, избирайки между часове-

На 2-3 септември външните министри на ЕС обсъдиха
идеята за създаване на сили
за бързо реагиране от около
5000 души. Идеята беше подкрепена от ръководителя на
Военния комитет на ЕС генерал Робърт Бригер. Генералният секретар на НАТО Йенс
Столтенберг се противопостави на инициативата. Според него тя може да внесе
разкол между ЕС и НАТО.
Досега тези планове винаги
са били блокирани, предимно от Обединеното кралство.
Тази структура ще се конкурира с НАТО и би довело до
отслабване на американското влияние в Европа.

те по обяд или вечерно обслужване. Доставчиците трябва да удвояват времето за изчакване, за да бъдат доставени стоките на потребителите.
За да се справи с проблема,
конфедерацията призова правителството да включи работни места като шофьор, заварчик, касапин и зидар в списъка на дефицитните професии,
така че компаниите да могат
да наемат хора от чужбина.
Междувременно стана
ясно, че в страната има спад
на студентите от ЕС. За
сметка на това са се увеличили желаещите за висше
образование от Перу, Кувейт, Нигерия и Китай.

Най-малко 40 души загинаха при
пожар в затвора в Тангеранг, Индонезия, съобщи Си ен ен. Има много
пострадали, които са в болница.
Броят им не е уточнен. Огънят вече
е потушен, а всички затворници са
евакуирани. Тече разследване.

При газова експлозия в 9-етажен
жилищен блок в град Ногинск край
Москва загинаха двама души и
други деветима са ранени,
включително две деца. На три от
етажите на сградата стените са
се срутили. Пет от 73-те
апартамента в блока са повредени
и 173 жители са евакуирани

Евакуираха 12 000 души
на Филипините
Близо 12 000 души бяха евакуирани на Филипините заради тайфуна Джолина. Няма информация за
пострадали. Има вероятност от
появата на още един тайфун в
източната част на островната
държава. Очаква се скоростта му
да достигне 190 км/ч. В столицата
Манила са отменени училищните
занятия, а в университетите 80%
от студентите се обучават онлайн.

Земетресение с магнитуд 7,1 по
скалата на Рихтер, разлюля
югозападно Мексико. Без ток
останаха над 730 000 потребители
в столицата. Президентът Андрес
Мануел Лопес Обрадор заяви, че
бедствието не е причинло серизни
щети. Загинал е един човек. 16
души пък са починали в наводнена
болница в централната част на
страната
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Талибаните ще следват
шариатска външна политика
Правителството на талибаните в Афганистан ще спазва
онези международните правни
норми, които не противоречат
на ислямското законодателство, обяви върховният лидер на
талибаните Хайбатула Ахундзада в първото си публично
изявление на този пост след
победата на талибаните, съобщи ТАСС. “В бъдеще всички
въпроси на правителството и
живота в Афганистан ще се
ръководят от законите на свещения шариат”.
Китай е готов за диалог с
новото правителство на Афганистан, заяви говорителят на
МВнР Ван Уенбин в сряда.
Пекин се надява, че новите власти в Афганистан “ще вземат
предвид интересите на хората

Правителството създава религиозна полиция, която
ще следи жените да не показват ръцете и глезените си
и ще действат в съответствие
с очакванията на международната общност. “Надяваме се,
че временното правителство
ще бъде толерантно и ще противодейства на тероризма”,
каза Венбин. Той добави, че
Китай е постигнал значителен
консенсус относно ситуацията в Афганистан с Русия и
други страни.
Русия засега не планира
преговори с правителството на
талибаните, заяви президентският говорител Дмитрий Песков пред репортери. По думите
му Москва ще продължи да

следи отблизо развитието на
събитията.
Китай и Пакистан ще се
опитат да постигнат споразумения с талибани, заяви на
свой ред президентът на САЩ
Джо Байдън пред репортери в
Белия дом след пътуване до щатите Ню Йорк и Ню Джърси,
предадоха агенциите. “Китай
има сериозни проблеми с талибаните. Те ще се опитат да
постигнат някои споразумения
с тях, сигурен съм, както и Пакистан, Русия, Иран. Всички те
се опитват да измислят какво
да правят сега. Ще бъде инте-

ресно да се види какво ще се
случи”, посочи Байдън.
Новото правителство на
талибаните възнамерява да
възобнови дейността на Министерството на порока и добродетелта, което ще разполага с религиозна полиция,
предаде Би Би Си. Тя ще проверява по улиците поведението на хората. Служителите й
ще могат безмилостно да налагат ограничения върху морала на жените и мъжете чрез
публични побои и лишаване
от граждански свободи. При
предишното управление на та-

либаните през 1996-2001 жените са били бити за нарушения като показване на китките, ръцете или глезените, гримиране и излизане от дома без
придружител-мъж, който да е
техен роднина. Мъжете също
са били бити за подстригване
на брадата.
Ислямското общество на
Афганистан (ИОА) предупреди за опасностите от талибанското правителство. “...политиката на талибаните за монополизиране на властта не само ще
попречи на постигането на траен мир и стабилност в Афганистан, но ще изостри кризата и
ще доведе страната до по-опасни последици, които никой няма
да може да разреши”, казва се в
становище на ИОА.

Китай обвини САЩ
в териториално
нарушение
Китайското правителство обвини американския боен кораб “Бенфолд”, че е нахлул в териториалните води на Китай близо до островите
Нанша (архипелага Спратли в Южнокитайско
море). Това се посочва в изявление на говорителя на Южното бойно командване на армията Тян
Цзюнли, цитирано от ТАСС. Американският
кораб не е получил съответното разрешение от
Пекин, казва се в съобщението. Според Тян китайските кораби и самолети са съпровождали нарушителя и са го предупредили да напусне акваторията. “Действията на американската страна
са сериозно нарушение на суверенитета и сигурността на Китай”, коментира говорителят.
“Фактите отново доказват, че САЩ са постоянен производител на рискове за сигурността в
Южнокитайско море, както и най-големият нарушител на мира и стабилността в Южнокитайско море. Китай има безспорен суверенитет над
островите в Южнокитайско море и водите около
тях”, твърди още Цзюнли.
Напрежението в Южнокитайско море тлее от
много години заради претенциите на редица страни върху архипелага Спратли и близкостоящите
Параселски острови.

Финландският клон на световната екоорганизация “Грийнпийс” проведе в Хелзинки
протестна акция срещу климатичните промени по време на правителствено заседание.
Участниците настояваха за по-енергични действия в опазването на природата

Чехия плаща на
Гърция разследва български
Литва за границата й сертификати за ваксиниране

СНИМКИ БГНЕС

Активисти срещу расовата дискриминация
се снимат в град Ричмънд, щата
Вирджиния пред паметника на генераларобовладелец Робърт Лий. Издигнатият
преди 130 години монумент се очаква да
бъде премахнат. По време на гражданската
война (1861-1865 г.), генералът бе военен
лидер на южните щати, защитаващи
робството на чернокожото население

Чехия ще помогне на Литва с 530 000 евро,
за да обезопаси границата си с Беларус от хилядите мигранти от Афганистан и Ирак, преминаващи през територията й. Над 4000 бежанци
са влезли в страната. Някои от тях са били
изпратени обратно в родината си, след като са
им били осигурени средства за пътя.
Вилнюс обвинява правителството в Минск
и президента Александър Лукашенко, че
насърчава мигрантския поток в отговор на европейските санкции срещу страната му.
Вътрешният министър на Литва и външният
министър на Чехия са подписали документ, с
който се очаква да ускорят строителството на
ограда по границата с Беларус.
Литва вече се обърна за съдействие към Европейската агенция за гранична и брегова охрана “Фронтекс”. А Дания предложи на балтийската
държава 15 км бодлива тел, контейнери за подслон,
експерти по миграция и санитарни средства.

Гръцката полиция започна
мащабно разследване. То включва сертификати за ваксиниране,
издадени в България. Предполага се, че сред тях има фалшиви.
Вчера парламентът в Атина
прие промяна в закона, като за
издаване на незаконен документ
глобата е 5000 евро и наказателна отговорност.
От единичен случай с издадени фалшиви сертификати в
град Кожани разследването обхвана цялата страна. Под
съмнение са документите на
медицински служители в
държавни болници в Солун,
Кавала, Санторини, Драма и др.
Журналистическо разследване на телевизия “Опен” съобща-

ва, че някои от лицата са били
на работа на датите за поставяне на дозите в България. Други
имат документ за наличие на антитела след преболедуване, без
да са излизали в болнични. А в
град Тива са издадени отрицателни тестове без лицата да са
били в лабораторията. На други
места са имунизирани повече
хора от наличната за деня ваксина. Лекари признаха пред властите, че им предлагат по 200 евро
за издаване на фалшиви сертификати. Междувременно стана
ясно, че ученици от всички възрасти могат да получат безплатно
шест бързи теста за КОВИД-19
от аптеките в страната от 8 септември до 17 септември.
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77 ГОДИНИ ОТ ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА У
НАС. На 9 септември 1944 г. Отечественият фронт
взема властта в
страната.
Съставено е коалиционно правителство с министър-председател Кимон Георгиев (Политически кръг “Звено”), в което по четирима представители имат БРП
- Добри Терпешев, Антон Югов, Минчо Нейчев, Рачо
Ангелов, БЗНС - Никола Петков, Асен Павлов, Борис
Бумбаров, Ангел Държански, “Звено” - Кимон Георгиев, Петко Стайнов, Дамян Велчев, Станчо Чолаков,
двама има БРСДП - Григор Чешмеджиев и Димитър
Нейков, плюс независимите Петко Стоянов и Димо
Казасов. Кабинетът се обръща към СССР с молба за
примирие и съветското командване прекратява военните действия срещу България от 22 ч. българско
време. На тази дата през 1947 г. започват денонощни излъчвания на програма “Хоризонт” на Българското национално радио, а през 1972 г. БНТ излъчва
първо цветно предаване - манифестацията от площад “Девети септември” (днес “Княз Александър Батенберг”). Три години по-късно (1975) на този ден
започва и редовното излъчване на Втора програма
по Българската телевизия.
АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Къде ви е контролът?
Мая ЙОВАНОВСКА

Ресторантьорите протестират. Недоволни са от
ограничителните мерки
заради поредната КОВИД-вълна. Те се оказаха
най-гласовити още миналата година и в крайна
сметка Бащицата Борисов
ги погали по главичките.

После гледахме по телевизорите как Алибегов,
шеф на Българската асоциация на заведенията, и
Баце се гледат влюбено, че
даже пиха кафе заедно с
тогавашния здравен министър Костадин Ангелов.
Така Алибегов, който уж
бе критик на противоепидемичните мерки, изненадващо се оказа част от гарнитурата около Борисов в
неговите обиколки из
страната.
Впрочем, в последната седмица-две се надигнаха недоволни и от други браншове, които по
никакъв начин сега не са
по-засегнати от мерките
по времето на Борисов.
Даже напротив. За разли-

ка от миналата година,
кръчмите конкретно не са
напълно затворени, ограниченията засягат основно нощните заведения,
които през 2020-а бяха
под ключ. В нощта срещу
сряда, когато новите мерки вече бяха в сила, обаче
в знак на протест дискотеки и чалготеки в Студентски град са “бичели” нощес. Но и никой не е и
проверявал.
Проблемът със съзнанието у нас е много сериозен и неведнъж това бе
сочено като фактор за
разгръщане на пандемията. Още по-голям проблем
обаче е липсата на контрол или по-точно диспропорцията в контрола. Има

места и сектори, които
постоянно се проверяват,
а други контрольор не са
виждали. В това отношение ресторантьорите са
прави. Всеки божи ден
пътувам в столичния
трамвай 10, който е пълен
с пътници без маски, но
досега не съм видяла проверка. Дори на билети.
Такъв е принципът и в хранителни магазини - къде са
им проверките? Особено
в пиковите часове - хората са накачулени един връз
друг, макар и с маски.
Примерите са много. И
докато едни си вихрят
коня заради липсата на
контрол, на други им дерат по десет кожи. Така
доникъде няма да стигнем!

Десни екстремисти
Ралица НИКОЛОВА

Що е то социална политика? Сигурността, която държавата трябва да
даде на всичките си граждани, за да имат достъп до
минимум блага и права -

храна, дом, здравна грижа,
образование... Социалната
политика е справедливост
и грижа. Социалната политика не е бреме, тя не е
архаичен остатък от тоталитарните общества. Тя не
е милостиня за бедни, а
признак за интелигентността на властимащите.
Всъщност социалната политика е мерилото за развито общество. И именно
европейските държави с
най-висок стандарт могат
да се похвалят с най-развита и адекватна социална политика.
Слушайки родните новоизлюпени политици

обаче, човек ще си каже,
че социалната политика е
мръсна и гнусна дума.
Екстремисти, сър.
Десни екстремисти!
Които се именуват
“Има такъв народ”. Техният народ, ако може, да е
без пенсионери, деца, майки, безработни...
650 лева майчинство за
втората година наистина
е пробив в социалната ни
политика, въпреки цивренето на Тошко Йорданов.
Друг абсурд показва
неадекватността на ситуацията в държавата ни като
цяло. Повишението няма
да се полага на осиновите-

ли на деца, ненавършили 2
години. Тези родители
може би не са родители,
децата явно не са деца. Решението е дискриминационно и няма как да бъде
обяснено с нито един разумен аргумент!
БСП води тази битка
години. Оказва се, че пробива стена. А става дума
за малко повече от 1 милион лева. Не милиони, не
милиарди! За Човеци става въпрос. Избрали да
отгледат дете в България.
Забравих. Нашата
България не е тяхната
България. Ние сме излишни в тяхната.

СВЕТОВЕН ДЕН НА КРАСОТАТА. Отбелязва се
от 2003 г. по инициатива на Международния комитет по естетика и
к о з м е т о л о г и я
(CIDESCO). Комитетът
е основан в Брюксел през
1946 г. и има подразделения в над 30 страни. Красотата не е само външна, а и вътрешна. Красотата е начин на живот и излъчване. Тя е усещане за
здраве и добро настроение.
1737 - РАЖДА СЕ ЛУИДЖИ ГАЛВАНИ, ИТАЛИАНСКИ ФИЗИК И АНАТОМ (УМИРА 1798 Г.). Основоположник на експерименталната електрофизиология. Пръв изследва електрическите явления при мускулното съкращение (“животинското електричество”). Открива появата на
разликата на потенциалите при контакта на метал с електролит. Пионер
е на модерното акушерство.
1828 - РАЖДА СЕ ЛЕВ ТОЛСТОЙ, РУСКИ ПИСАТЕЛ И ФИЛОСОФ (УМИРА 1910 Г.). Автор главно на романи и разкази, в покъсната част от живота си и на пиеси, есета и религиозни
трактати. Трите му най-известни произведения - романите “Война и мир”, “Ана Каренина” и “Възкресение”, са смятани за едни от най-значимите в историята и за връх на
реалистичната литература.
1886 - В БЕРН Е ПОДПИСАНА МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО
ПРАВО на литературни и художествени произведения. За пръв път в
нея се прави опит да се регламентират обектите - произведенията
на литературата, науката и изкуството. Приет е срок на закрила на произведенията до 50 г. от смъртта на автора.
1941 - РАЖДА СЕ СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ,
ПИСАТЕЛ И ДРАМАТУРГ (УМИРА 2000 Г.). Рожденото му име е Станко Стратиев
Миладинов. Театралните му пиеси са играни в много театри по
цял свят. Сред най-популярните са
“Римска баня”, “Сако от велур”,
“Рейс” и др. Сценарист на филмите “Оркестър без име”, “Равновесие”, “Слънце на детството” и др.
Носител на национални и международни награди.
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Според някои, включително и пишман леви
от последните години, денят Девети септември 1944 г. разделял нацията. Политическо пристрастие ли са такива твърдения, историческа неграмотност или е найобикновено коленичене пред тези, които
държат властта и парите.
Днес ще разлистим една страница от антифашистката съпротива, която е малко позната. Става дума за това, че в нашите окупационни корпуси в Югославия и Гърция
има българи, които не искат да са окупатори и се присъединяват към сръбските,
Подготви
Христо ГЕОРГИЕВ гръцките, а и българските партизани. Те
воюват срещу същата тази власт, която ги
е хвърлила във войната, за да запълнят
местата на германските дивизии, изпратени на Източния фронт.
Отмъщението на военнополевите ни съдилища към “предателите” е жестоко. Защото те били против най-сетне случилото се
обединение на родината. Забравят, че за изхода от една война
се съди не в началото й, а след края й. И че тогава също имаме
единомислие за това чия е Македония. Но невероятното е факт
- най-силният и укрепен бастион на буржоазна България армията, се пропуква от горе до долу.
На стотици войници и офицери са наложени най-тежките
наказания - смърт, доживотен и 15-годишен затвор. Само с
една присъда - №81 от 15 юни 1944 г., Военно-полевият съд
при Първи български корпус издава над 20 смъртни присъди
на офицери и войници.
По времето на Съпротивата всички балканци, включително и
албанците, борещи се срещу фашизма, и пред хляба, и пред
смъртта са братя. Но фашизмът ще бъде победен и отново ще
се развихрят старите балкански разпри за територии. Заради
участта ни на изгубили войната - за наша сметка.
Битката ни събира, а мирът отново ни разделя...

“Единодействието на българския народ с другите балкански народи в антифашистката борба 19401945”, документи и материали, съставители Ст.
Вълева, М. Горанова, Н. Горненски, Е. Дамянова,
С. Логодашка, С. Рачев, Р. Ханджиева, П. Щерев,
изд. на БАН, 1974 г.
Донесение от командира
на 21-ва пехотна дивизия до
командира на Първи български корпус за дейността на
български емигранти-комунисти в Югославия и вземане
мерки за залавянето им
21 януари 1942 г.
Донасям, че от разузнаването е установено, че намиращите се в района на дивизията
български емигранти (емигрирали след Септемврийското
въстание - б. Хр.Г.) по сведения действат заедно със
сръбските четници-комунисти
из балканите. За издирване на
същите нужни са имената им,
които има в Дирекцията на
полицията и Българското царско консулство в Белград, които моля да ми бъдат изпратени.
Генерал-майор - командир
21 пехотна дивизия (п) не се
чете
АМВР, об. 6830, л. 14, оригинал
Тайно съобщение от германската разузнавателна
служба в Белград до командващия генерал в Сърбия...
18 февруари 1942 г.
Отбранителната служба в
Белград представя следното
съобщение на едно благонадеждно доверено лице за сведение:
“Партизанската банда в
Бяла паланка се води от
завършилия право Драган Перович...
Между скитащите се партизани в гореспоменатата област
има много българи. Българските войници не обръщат внимание на присъствието на бандитите. В село Цръна река се намира един български военен
караул, войниците от същия
оставят партизаните невъзпре-

пятствани да минават.
В Любераджа, която се намира наполовина в сръбска и
наполовина в българска територия, партизаните се движат
също необезпокоявани.
В Сува планина държат своите събрания сръбски и български комунисти...
В Прокупле и Куршумлия
се намират английски офицери.
Поручик (п) не се чете
АМВР, об. 13454, л. 76, препис, превод от немски
Съобщение на Радио Москва за настроението в Българския окупационен корпус...
21 февруари 1942 г., 20 часа
5. Москва. Окупационните
власти са сериозно загрижени
поради честите случаи, при които българските войници преминават към югославските партизани. Тези български войници бяха изпратени в Югославия да заместят германските
части, които са изпратени на
Източния фронт. От 21-ва
сформировъчна дивизия, която
охранява жп линия Цариград Ниш, преминаха много групи
български войници към югославските партизани...
АМВР, об. 13543, л. 120,
препис
Из заповед на командира
на 14 пехотна вардарска дивизия за осъден[и] на смърт...
25 юли 1942 г.
...За тия му престъпления
редникът Стойко Янев Гогов бе
даден под съд и с присъда №137
от 14 май т.г. Скопският военно-полеви съд... го осъжда да
изтърпи едно общо наказание
смърт чрез разстрелване с лишаване от правата по чл. 30.
Горната присъда бе приведена в изпълнение от командира на 4-и граничен участък на 8

Предатели ли са
партизаните с пагони
юли 1942 г.
Настоящата ми заповед да
се прочете пред всички чинове
от дивизията...
Генерал-майор Пенев
АМВР, об. 12349, л. 4-6
Из протокол за изпълнение смъртната присъда...
22 октомври 1942 г.
Днес, 22 октомври 1942 г., в
6.30 ч. сутринта в Ниш подписаният подполковник Атанас
Здравков Митев..., съставихме
настоящия протокол за уверение на това, че смъртната
присъда под №29 от 19 октомври 1942 г., издадена от 17-и
полеви военен съд на 7 пехотна Рилска дивизия се приведе в
изпълнение спрямо осъдения с
нея младши войник Неофит
Стоянов Александров, от 15
пехотен ломски полк, като
същият биде разстрелян съгласно всички предписания на военносъдебната наредба-закон.
Медицинският лекар д-р
Христо Бончев констатира
смъртта и тялото беше вдигнато за погребение.
Съставители на протокола...
АМВР, об. 6830, л. 194, оригинал
Из доклад на Софийския
областен полицейски началник
до Дирекция на полицията...
27 януари 1943 г.
...По горната конспирация
бе образувано дело, което се
разгледа от 10 до 21 декември
1942 г. в Пирот от Софийския
военно-полеви съд, който осъди лицата както следва:
Славчо Георгиев Дроцанов
(Балкански ), Петър Миланов
Игнатов (Лозовски), Драго Асенов Златанов (Блюхер), Момчил
Георгиев (Мошо), Раде Бранков
Миленков (Парагвай), Иван
Николов Смилянов (Йоца), Борис Тодоров (Смутний), Добривой Сотиров Карталев (Душко),
Любен Сотиров Карталев, Живко Димитров Антов (Ботев) и
Александър Иванов Киров
(Аца) да изтърпят наказанието
смърт чрез разстрелване и лишение от права завинаги...
Осъденият на смърт Любен
Сотиров Карталев бе разстрелян публично на 22.ХII.1942 в
гробището. Изпълнението на
присъдата е било посрещнато с
респект от гражданството.
Същият, когато се прощавал
със сина си Димитър Любенов
Сотиров Карталев - жив. в София, ул. “Враня, №105, му е
внушил да продължи борбата.
Синът му е младо 16-годишно
момче, на вид много скромно и
трезво. Сега членува в организацията “Бранник”. Бащата като
предсмъртно пожелание му е
внушил да напусне тази организация...
Областен полицейски началник (п) Б. Димитров
Началник служба Държавна
сигурност (п) Кюстебеков
ЦДИА, ф. 370, оп. 1, а.е
1380, л. 64-68, Оригинал

“Смърт на фашизма, свобода на народа!”
е лозунгът на българските и югославските партизани
Писмо от командира на
първа албанска народоосвободителна бригада до българските партизани...
18 септември 1943 г.
Ние, партизаните от първа
бригада на албанската народоосвободителна армия, изпращаме нашия братски боеви поздрав на българските партизани
и партизанки и на българския
народ...
Сега, когато хитлеристка
Германия се приближава към
смъртта си под мощните удари
на героичната Червена армия,
ръководена от великия Сталин,
и под ударите на съюзниците и
на всички поробени народи,
сега когато италианският фашизъм падна под тежестта на
своите престъпления, ние, партизаните на балканските народи, сме длъжни повече от всякога да се борим против фашистка Германия, за изпълнението на тази историческа задача,
която ние сме взели върху себе
си пред нашите народи: борба
за унищожаването на фашизма
и свобода на народа. Тази задача, ние, уверени в нашата скорошна победа, ще изпълним с
чест.
Смърт на германските завоеватели!
Да живеят българските партизани!
Да живее българския народ!
Да живее братството между
балканските народи!...
Командир бригада, Мехмед
Шеху
Албания (от фронта)
София, в. “Работническо
дело”, бр. 10, октомври 1943 г.

Разузнавателно известие
на Щаба на войската...
12 януари 1944 г.
[...]През декември: Дейността на “Отечествения
фронт” срещу войската
продължава да тежи главно
върху командните кадри. В
това отношение се правят
опити да се използва връзката
на бившия политически кръг
“Звено” с войската и се действа по чисто комунистическа
линия. За голямо съжаление
под натиска на тази опасна и
престъпна дейност през м. декември бе отбелязан и първият акт на измяна и предателство в лицето на подпоручик
до края на войната Дичо Петров Таков... Подпоручик Таков като командир на 1 15/-и
гр. подучастък, бидейки порано във връзка с партизанската група в този район, привлича последната и с нейна
помощ извършва страшното
злодеяние да обгради щаба на
подучастъка и да заповяда на
войниците си да се предадат,
което те сторили, без да подозират измяната на своя началник. След това подпоручикът
прибира всички преписки и
шнуровите книги от канцеларията и подпалва щаба. Всички бойни припаси и храни
били натоварени на коне и
откарани в гръцка територия.
Подпоручик Таков с един подофицер и 61 войници, с 61
пушки, 2 тежки картечници и
11 коня тръгват заедно с разбойниците.
На стр. 11

ЧЕТВЪРТЪК
9 СЕПТЕМВРИ

Изминаха 77 години
от Девети септември!
За делото на Девети
септември загинаха десетки хиляди.
В техния живот и
борба има трагична красота и дълбок смисъл,
които се раждат в часа на
истината. Да си спомним
за тях със светла печал,
тъжен възторг, с благоговение и почит.
Никога не ще забравим септемврийското
есенно утро. Природата
сякаш беше в унисон с
настъпващите исторически събития. И наистина,
този ден бе събрал прелестта и очарованието на
есента, вълненията и гордостта на нашата героична съпротива.
Незабравими деветосептемврийски дни и
нощи! Ние помним топлия
лъч на септември, аромата на цветята, озарените
от сиянието на свободата
лица, червените знамена,
песните, възторзите, надеждите, вулканичните
митинги и хилядите вдигнати юмруци. И всичко
това е ясно и отчетливо,
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Здравей, 77-ми рожден ден!
Празникът ни остава величав и недостижим
Тотю БАКАЛОВ,
ветеран от
антифашистката
съпротива 1941-1944 г.,
член на РМС от 1943 г.,
член на БКП от 1948 г.

неповяхнало, неугаснало.
Този ден е тъжен и
трагичен, но е най-величественият финал и символ на победата ни. Той е
плод на едно изригване,
на една необятна мъка и
човешко страдание.
И затова той е разбираем само за честните

От стр. 10
След това този предател повежда разбойническата банда
и успява да овладее 3 и 4 пост
от своя подучастък с измама,
увличайки още един подофицер
и 9 войници.
На 25 декември към 10 часа
сутринта този изверг, следван
от подофицера, войниците и
около 150 души разбойници,
отново напада 1/15-и граничен
подучастък. След 8-часов непрекъснат бой разбойниците са
били принудени да се оттеглят
с големи загуби...
През декември бе заловен и
един от инструкторите на партизанските отреди, числещ се
към военния център на Отечествения фронт, бивш офицер...
Тези два симптоматични
факта идват да покажат, че командните кадри на войската са
сериозно застрашени и че усилията на Отечествения фронт в
това отношение съвсем не са
безплодни...
Същият този Таков след второто нападение на 1/15 гр. подучастък е имал мерзостта да
заплашва с жестоко избиване
командирите на съседните подучастъци, ако те му окажат
противодействие. Този факт
показва колко фанатично и колко сатанински е бил предан на
комунистическата идея този
престъпник и колко лековерно
е била проучена неговата благонадеждност... и най-сетне
като венец на всичко, да му се
повери една напълно самостоятелна и отговорна задача по
защита на границата ни в един
от най-размирните райони Гевгелийския.
Подполковник - началник на
Р. О. - Щ. В.
(п) не се чете
ВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 31, л.
66-68, препис
Из писмо на софийския об-

хора, които гледат света
със сърцата си. Всички
борци за свободата вярваха и чакаха, че ще дойде скоро звездният миг,
свободният ден, като усмивка или черна забрадка, като протест или закана, като гняв или покруса, като сълзи и гордост.
Празник на радостта,
празник на щастливата
мъка.
Липсват ни тези, които загинаха за свободата.
Те живяха, бориха се
и загинаха, за да прегърнат свободна своята
земя Българска и да преминат от реалността в
легендата.
Умираха с такава
смърт, от която винаги се
ражда песен.
Барутният мирис на
борбата някак много
бързо се преля в динамитния грохот на строител-

ластен директор до министъра на вътрешните работи...
26 април 1944 г.
Господин Министре,
От направените напоследък
разкрития и събрани сведения
от заловените партизани и ятаци се установиха следните сведения относно състава, въоръжението и снабдяването на партизаните в новопридадените
земи към Трънска околия:
...1. Съставът на българските партизани
В с. Кална, Трънска околия,
има над 300 български партизани, събрани от София,
Трънска, Брезнишка, Радомирска, Дупнишка и Кюстендилска
околия и образуват два партизански батальона - “Христо
Ботев” и “Левски”.
Батальонът “Христо Ботев”
е под командата на поручик
Дичо Петров, родом от Анхиалско (с. Поглед, Смолянско) и
формиран само от предали се и
пленени български войници.
Батальонът “Левски” е под командата на някой си Бойчо
(Денчо Знеполски), който брои
над 200 души... В този батальон в последно време са били
доведени две момичета, които
са избягали при бомбардировката на София от Дирекция на
полицията. Същият е разделен
на четири чети и една чета под
командата на Златан, която са
занимава изключително с избиване на длъжностни лица...
11. Въоръжение на четите
Всяка чета се разделя на отделения от по 10 човека с началник - “десетар”, която е
въоръжена с две леки картечници, шмайзери, пушки и бомби. На три отделения се дават
две тежки картечници...
V. Изхранване на партизанските отреди
Снабдяването на партизаните с хранителни припаси и оръжие е ставало с английски са-

ството. Строихме 45 години с голямата помощ на
рубинения лъч на звездата на Кремъл. Побеждавахме невероятни трудности, понасяхме големи
лишения. Превземахме
хребет след хребет и
превърнахме България в
райски кът.
Грешихме, болеехме,
съзиждахме, побеждавахме!

Четиридесет и пет години ние разоравахме
межди, дълбаехме земните недра и се възземахме
по дървени и стоманени
скелета.
Днес край нас и над
нас е България, която ни
даде националната гордост, люлките на чедата
ни, люляците, розите,
житното ухание на Тракия и която не е излеку-

вала раните си от унищожението на всичко, което
построихме за 45 години.
Но властен и висок е
гласът на Родината!
Под септемврийското
небе, наранена и поругана, неизбавила се от пепелищата на разрухата на
измисления “преход”, надянала венеца на великата надежда, нашата Родина ни казва: “Ето ме, аз
съм България, аз съм тази
България, която празнува
77 години от Девети септември!”
Здравей, 77-ми рожден
ден на Девети септември!
За теб в нашия език
няма неказано слово:
възхваляван, отричан и
обругаван, ти оставаш величав и недостижим!
Трябва ни само да вземем по-здраво твоето знаме и да го развеем още
по-високо!

Посрещане в Ивайловград на Костадин Гемеджиев командир на българо-гръцкия партизански отряд “Васил Левски”
молети и от местното население, което ги е продоволствувало с картофи.
Областен директор (п) Ан.
Козаров
СГОДА, об. 1340, л. 105,
Оригинал
Из донесение на командира на 27-а пехотна дивизия
до командира на Първи
български корпус...
28 юни 1944 г.
Донасям, че нашият “специален” разузнавателен сътрудник при срещата му на 23 т.м.
с един водач на партизаните
Йоцо Павичевич от Прокупле...
е дал на разузнавача да прочете
писмена похвала от Тито, адресирана до предателя Русев
(Атанас) със следното съдържание: “Другарю Русев и другари
бойци от батальона “Г. Димитров”. Изказвам най-голяма похвала на всички ви, загдето

извършихте с успех дадената ви
първа задача - нападението на
Лесковац. Вие показахте на
всичките ви сънародници от
окупираното пространство от
Сърбия, че не можете да търпите повече терора на германците, които хвърлиха българския
народ в пропастта. Нека това
служи за пример на всички партизани и български войскари от
окупираното пространство”
Генерал-майор - командир
на дивизията (п) Козарев
АМВР, об. 13410, л. 174,
оригинал
Из донесение на началника на Серския гарнизон до командира на Втори български
корпус...
30 август 1944 г.
Донасям, че снощи към 19.30
ч. група въоръжени бандити
(гърци и българи), в състав не
повече от 200-250 души, блоки-

рали с. Дутлий, Серско, заловили войнишкия пост за охрана на
бункери край селото...
Бандата в с. Дутлий е била
от гърци и българи, въоръжени
с картечни пистолети, леки картечници... български карабини...
Имало е 20-30 души, облечени
в български военни униформи,
без каквито и да било нашивки
и знаци, с кепета на главите и
пр. Говорили са на български и
гръцки език... Облечените в
българска военна униформа
бандити казали, че били избягали от войската войници (някои
от Разложкия гарнизон)
Възможно да е имало войници,
защото облечените във войнишки дрехи бандити са били младежи...
Полковник - началник Серския гарнизон: (п) не се чете
АМВР, об. 13780, л. 291,
Оригинал.
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Неизбежният
Девети септември
Не ругайте, а помнете кога бе свалена фашистката власт
Анко ИВАНОВ

И тази година около датата 9 септември, както винаги в последните десетилетия, има антикомунистически и
русофобски прояви. Стари и нови антикомунисти изопачават масово истината за събитията преди, на и непосредствено след Девети 1944 г. Но малцина си задават изконния въпрос: Можеше ли без Девети септември?
Отговорът е кратък. Можеше, ако в
България нямаше фашисти, фашистки терор и насилие, ако малка и бедна България не хранеше за сметка на своите деца
мощна Велика Германия. Да можеше, ако
България не бе превърната в плацдарм на
Германия за война срещу Гърция, Югославия и Българската армия не заместваше германските окупатори в Сърбия.
Можеше, ако българското правителство
не бе обявило война на Великобритания
и САЩ и не бе вкарало страната във фашистките Тристранен пакт, Антикоминтерновски пакт и т.н. Тези много “ако” не
разкриват истинската картина и причини
за настъпването на Девети септември.
Това е символна дата, тя можеше да бъде
по-рано или по-късно, но не можеше да я
няма. Такава е обективната логика на развитието на политическата обстановка в
страната, в Европа и в света.
Каква е

политическата
картина
и кои са главните причини за антифашистката победа на Девети септември 1944 г.?
Първата причина е във външнополитическата обвързаност на България. В
навечерието на Втората световна война,
особено от периода 1933-1934 г., България е пред сложен избор. В Европа фашизмът е в настъпление. Възможностите
са били: независима външна политика и
необвързване с никого; обвързване с фашистките Германия и Италия, със социалистическия СССР или западноевропейските либерални държави Великобритания и Франция. Борис III и българските
правителства от 1923 г. провеждат антикомунистическа и антисъветска политика.
Независимо от славянофилските и русофилските настроения на по-голямата част
от българите, управляващите избягват
свързване със Съветския съюз. Формално
Борис III прогласява и непрекъснато говори за неутралитет, дори когато правителството и Министерството на войната договарят практическото включване на страната към Тристранния пакт. Привързване
към Тристранния пакт е било предпочетено от германофилите, властващи в страната. Този избор е бил наивно обясняван с
“най-добрата” възможност за решаване на
българския национален идеал - обединение в границите на Санстефанска и/или
Екзархийска България.
Няма как в края на август и началото
на септември 1944 г. България, като член

на Тристранния пакт, да продължи да
бъде същата държава, управлявана от
същите фашисти, които слугуваха на
Хитлер. Няма как да останат на власт
тези, които обявиха безпричинно война
на Великобритания и САЩ и доведоха
до хиляди жертви и огромни разрушения
на София и други градове от въздушните
бомбардировки. Военното поражение на
Германия неминуемо предвещава сигурна политическа антифашистка промяна в
България. Чърчил на 20 февруари 1941
г., преди присъединяването на България
към Тристранния пакт, заявява на българския посланик в Лондон: “В края на краищата, ние ще победим и без най-малко
желание да бъда отмъстителен, ще запомним кой беше с нас и кой против нас.” (С.
Рачев. Чърчил, България и Балканите.
1998, с. 146-147).
Втората причина е

необходимостта
от дефашизация
на държавната власт и държавните структури. В България е имало фашисти и фашистки организации, имало е фашистка
диктаторска власт. Фашисти са били
върхушката на държавния апарат, голяма
част от офицерския състав, някои интелектуалци от Софийския университет.
Това са били предимно германофилите от
царския дворец, назначаваните от Борис
III министри като проф. Филов, Г. Кьосеиванов, Габровски, Д. Божилов, Дочо
Христов и т.н. Най-значима е била групата фашисти германофили от генералитета.
Те са обучавани в Германия, били са там
на специализации, а някои по време на
Първата световна война са воювали заедно с немците. Хитлер се обявява за приятел на ген. Жеков - командващ Българската армия през Първата световна война и
ръководител на фашистко движение.
Дефашизацията е европейска и световна закономерност и тенденция. Тя
неминуемо изисква сваляне на старата
фашистка власт, прекратяване на фашистката диктатура и възстановяване на демокрацията. В страната от 1934 г. са забранени политическите партии, БРП(к) е
в дълбока нелегалност и преследвана по
Закона за защита на държавата (ЗЗД). На
власт са били фашисти. Но българският
народ като цяло не е бил фашистки. Да,
в България е имало фашизъм, колкото и
на някои пребоядисали се историци, политици и добре платени соросоидни
журналисти и политолози да не им се
иска да признаят. Фашистки е не българският народ, както твърдят новоизпечените българоренегати, наричащи се се-

верномакедонци. “Нашият народ не е бил
сателит на Хитлеристка Германия. В сателит на Хитлер превърнаха нашата
държава Кобургският дворец, неговата
камарила и свързаните с германските завоеватели крупни спекулантски клики.”
(Георги Димитров)
Третата причина е участието на България във Втората световна война

на страната на Германия
Наистина, Българската армия не се
сражава на Източния фронт, но изпълнява
военни функции, възложени й от Германското военно командване. В Директива
№20 (План Марита) на Върховното командване на германската армия, подписано от Хитлер в края на 1940 г., е предписано “Българската армия да защитава
фланга на настъплението (срещу Гърция б.а.) срещу турска намеса”. От българска
страна е формиран т.нар. Прикриващ
фронт в състав от 2 армии и 7 дивизии,
дислоцирани край турската граница. Той
е там до септември 1944 г. В Секретния
протокол от 8 февруари 1940 между фелдмаршал Лист и Генералния щаб на Царство България е предвидено Българската армия да не “възприема настъпателни действия”, тя трябва да “осигурява ред на
Балканите”. По-късно, през април 1941 г.,
започва осигуряването на “реда на Балканите”, определяно от българските власти
като осигуряване на “ред и спокойствие”.
Българските войски с директива на Германия заменят германските окупационни
части и навлизат във Вардарска Македония, Поморавието и Беломорска Тракия.
От 1943 г. Първи български окупационен
корпус “осигурява реда и спокойствието”
в почти цяла Сърбия (без Белград и мина
“Бор”). Българските кораби обслужват
германската армия в Черно море и в резултат на военните действия са потопени.
Във Варна се строят и ремонтират германски военни кораби и т.н.
Четвъртата причина е, че в България
има разгърната вътрешна

съпротива против
фашистката власт
В България от 1923 до 1944 г. се води
гражданска война. Има значително обществено недоволство от включването на
страната във войната на страната на
фашистките държави. То особено силно
се проявява при решението за изпращането на българските евреи в концлагерите на смъртта в Полша. Формира се по
инициатива на БРП(к), Отечествения
фронт с участието на БРП(к), БЗНС,
БРСДП и др. партии и организации. В
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страната е разгърнато партизанско движение (около 9000 партизани), изградени са бойни групи в големите градове,
има много промишлени саботажи. По фашисткия ЗЗД са осъдени на смърт 1590
антифашисти, на доживотен затвор - 1133
души, на затвор с различен срок - 7324
души. В концлагери (при по-лек режим
от нацистките) са вкарани 5740 души.
Във военно-трудови концлагери, в които
са вкарвани предимно мъжете-евреи, са
били 10 800 души. На Девети септември
от затворите са освободени 7800 антифашисти. Интернирани от големите градове в малки села са били около 15 000
души (по проф. Калонкин в сб. Великата
Отечествена война и антифашистката
съпротива в България, с. 25-30). България е единствената страна от Тристранния фашистки пакт, в която е имало силно развито партизанско движение. В
България има жесток терор, полицейско
и военно насилие над населението. Убити са дори стотици деца. Провеждат се
масови екзекуции на противници на
властта. Развихря се антисемитизмът,
приети са 7 антисемитски закона. Над 50
000 евреи са изселени от София.
В края на август и началото на септември 1944 г. фашистката власт е парализирана от победите на Съветската армия и наближаването й до нашите граници. В тази обстановка на подем на антифашистите и политическа и военна парализа на фашистите и германофилите смяната на властта е била неизбежна.
Петата причина е социално-икономическа. България е превърната в

суровинен придатък
на германското стопанство. Над три
четвърти от външната търговия на
България е с Германия, а през 1944 г.
достига до 95% (Леви, Р., Суров и безпощаден народен съд - Съвременник, год.
I, кн. 1, 1945 г). Страната ни доставя на
Третия Райх промишлени суровини и
храни. В края на войната мощна Германия е сериозен икономически длъжник
на бедна България. Поради огромния
експорт в Германия в страната има
строг режим на икономии.
В Българската армия през август 1944
г. има почти пълна мобилизация - тя наброява 506 000 души. Това са здрави и
прави мъже, които са работили и изхранвали своите семейства. Грижата за семействата и децата е прехвърлена изцяло на
жените, които на село обработват земята
и произвеждат земеделска продукция, а в
градовете са основната работа сила във
фабриките, и то срещу мизерни трудови
възнаграждения. Забранени са стачки и
протести. Нещо повече - голямата част от
произведеното на село е реквизирано от
царската власт и изпращано в Германия.
В страната има глад и мизерия. Ето два
примера как властта се намесва в живота
на хората. С постановление на Министерския съвет XX от 16.XII.1941 г. се разпорежда какви продукти могат да се
държат в наличност: за всички в страната
по 2 кг захар и 1 кг сапун, а за семействата, които не са производители - до 10 кг
боб, 1 кг ориз и растително масло 1 кг на
глава от семейството. С VI постановление на Министерския съвет от 22.04.1942
г. е записано: “Забранява се продажбата,
готвеното и употребата на месо и месни
произведения, освен в четвъртък и петък,
но и в понеделник”.
В навечерието на Девети септември
България е в дълбока стопанска, социална и политическа криза. В страната има
огромно напрежение, води се гражданска война, има разрушения и множество
убити. Недоволството прераства в бунт
и въстание за сваляне на омразната царска фашистка власт. И смяната на властта от неизбежна става реална.
Ако го нямаше Девети септември,
България щеше да е окупирана страна, да
няма свое правителство, съд, полиция и
армия, управлението да се извършва от
съветски военни части. Поради това не
ругайте, а помнете с добро Девети септември, когато бе свалена фашистката
власт и страната бе управлявана от
българско антифашистко правителство.
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„Скритите букви” върху фасадата на
Народната библиотека
3D мапинг
прожекция и
литературно четене
ще се състоят
на 10 и 11 септември
През септември фондация “Прочети София” добавя още две събития към многообразието на проекта “Скритите букви”, в които отново подчертава връзката между поезията, града и типографията.
Единствено на 10 и 11 септември фасадата на Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” ще
се превърне в своеобразно платно
за 3D мапинга, чийто създател е
Полина Герасимова. Нейното име
стои зад студиото за визуални и
интерактивни експерименти в областта на дигиталните изкуства
“Poliforma”.
Внушителният визуален разказ е
посветен на езика като дом, на нюансите на общуването, на идентичността и разбирането на другите.
Основни герои са онези уникални
букви, чийто графичен образ отразява специфичните звуци, от които
е съставен езикът ни. Поезията за
3D мапинга е написана от Стефан
Икога, а музиката е на Kan Wakan.
На 10 септември началото на
събитието ще бъде от 20.30 ч. Тогава ще започне поетичното четене,
с което ще бъде представена и антологията “Скритите букви”, която
включва 70 стихотворения на поетите Анна Лазарова, Галина Нико-
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лова, Георги Господинов, Иван Ланджев, Красимира Джисова, Марин
Бодаков, Мария Калинова, Мирела
Иванова, Надежда Радулова, Никола Петров, Петър Чухов, Силвия
Чолева, Стефан Иванов и Цочо Бояджиев. Техните произведения са
част от проекта от самото начало.
В първата вечер (10 септември)
поезията и излъчванията на 3D мапинга ще се редуват от 20.30 до
22 ч. Втората вечер (11 септември)
е посветена единствено на 3D мапинга и ще започне в 21 ч.
Антологията “Скритите букви”
ще бъде достъпна в книжарниците
след 12 септември.
“Скритите букви” е заглавието
на проекта, който свързва типографията, града и поезията. Неговото
начало бе поставено със създаването на пейки във формата на 14 букви от кирилицата (Б, Д, Ж, З, И, Й,
Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, ь, Ю, Я), които не се
срещат изписани по този начин в
никоя друга азбука. Пейките-букви
се намираха на различни тихи и
скрити места в София и за няколко
месеца обособиха градски литературни кътове. Към всяка от тях
имаше стихотворение, написано
специално за проекта. Така в него
участие взеха и 14 съвременни

български поети. Пейките-букви
добиха широка популярност. В последните години гостуваха в различни градове в чужбина - Париж, Берлин, Будапеща, Рабат.
В момента те се намират едновременно в Брюксел и Единбург, а
до няколко дни ще пристигнат в
Мюнстер. Присъствието им в градските пространства извън България
винаги е свързано и със събития,
посветени на българската литература. Благодарение на тези гостувания поезията, част от проекта, беше
преведена на различни езици и достигна до още повече хора. През
2020 г. “Скритите букви” промениха графичния си стил и на част от
пейките-букви бяха направени нови,
по-здрави и устойчиви варианти.
“Скритите букви: 3D mapping и
антология” се осъществява с финансовата подкрепа на НФ “Култура”
и Министерството на културата.
Проектът се реализира и с подкрепата на Столичната община - Календар на културните събития.
Партньори са Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” и
Държавният културен институт към
Министерството на външните работи, научи ДУМА от Демна Димитрова.

Рок група „Фактор”
ще изпълни вечните си
хитове на концерт в София

СНИМКА ЛИЧЕН АРХИВ

Класиците на бг рока - група “Фактор”, ще изнесат
сърцат концерт на 18 септември в София. Това е една от
новите появи на музикантите на столична сцена след завръщането на фронтмена на групата Оги Цолов от САЩ.
“В момента щипваме най-доброто от всичките ни периоди
- вечните хитове, както и някои позабравени от широката
публика. Репетициите текат с пълна пара и няма такъв кеф
- да се събереш и да засвириш пак със стари приятели,
братя по оръжие!”, споделя с въодушевление певецът.
След загубата на дългогодишния китарист на групата
Тони Андонов от близо 3 години мястото му е заето от
друга роклегенда - Петър Георгиев-Пешето. С него групата
участва в юбилейния концерт на Александър Петров “Рок

поезия” през 2019 г.
В “Joy Station” в Студентския град темпото на шоуто
ще диктува титулярният барабанист Йордан Стаменков,
чийто постоянен адрес все още е отвъд Океана. Зад клавирите ще е, както винаги, Румен Лозанов, а поезията на
Алексанрър Петров, Матей Стоянов и Веселин Тодоров
ще пулсира в шлагери като “Приятели”, “До последен час”,
“Главната улица”, “Високото момиче”, ”Съседката”, “Непредвидливост” и др.
Разбира се, на сцената ще видим и основателя на групата и автор на повечето песни - басиста, душа и идеолог на
бандата Веселин Тодоров. “Този клуб е посветен на рок
музиката, създаден е за това, и друг такъв няма в България.
Вярваме, че с музиката си ще накараме зрителите да забравят кои са, ще се почувстват като преродени! Или, както
просто казваше Асен Гаргов - ще им вземем акъла!”, категоричен е Весо Тодоров.
Освен добре познати и обичани от няколко поколения
хитове на “Фактор”, в сетлиста ще влязат нови песни като
“Не ме събуждай” и “Срещу времето”, както и рок епоси
от 60-те и 70-те години в нов аранжимент, които сега са
повече от актуални, научи ДУМА от Надежда Попова,
мениджър проекти на клуба.
В унисон с противоепидемичените мерки “Joy Station”
работи с ограничен капацитет места, който позволява на
гостите да се насладят на шоуто на здравословно отстояние един от друг и с пълноценно усещане за комфорт.

НАКРАТКО

С български филми
откриват второто
автокино в Ямбол
С безплатни прожекции на българските филми “Бензин” и “Голата
истина за група “Жигули” откриват
второто автокино в Ямбол на 9 и
10 септември, съобщи БТА. Специален гост в първия ден ще бъде актьорът и режисьор Асен Блатечки.
Автокиното ще бъде разположено на
паркинга на два съседни хипермаркета на бул. “Граф Игнатиев”. Филмите ще се прожектират от 20.30 ч.
върху екран с размери 5 на 10 метра.
Звукът се приема от радиото в
автомобила на съответната честота, изписана на екрана. Един час
преди началото организаторите ще
посочат мястото на всеки автомобил. Екшънът “Бензин” ще очаква
зрителите на 9 септември. Режисьор
и изпълнител на главната роля е Асен
Блатечки. Филмът на Виктор Божинов “Голата истина за група “Жигули” ще бъде прожектиран на
10 септември. Традиционният филмов фестивал в лятното кино в
градския парк бе отменено тази година. Автокиното е безопасна алтернатива на фестивала в усложнената
към момента обстановка с коронавируса, посочват от община Ямбол.

“Голата истина за група “Жигули”

32 литературни творби са
предложени за наградата
„Елиас Канети” в Русе
Трийсет и две творби са
предложени за Националната литературна награда “Елиас Канети” в
Русе. 29 от тях са в раздел “Белетристика”, а три - в “Драматургия”, съобщи БТА. Победителите ще
бъдат ясни в навечерието на Деня на
народните будители - 1 ноември.
Наградата е учредена от
община Русе и международното дружество
“Елиас Канети” през
2005 г. по повод 100годишния юбилей на световноизвестния писател
нобелист. Присъжда се на
всеки две години. На победителите се връчват
статуетка, диплом и
парична награда - 5000
лева за “Белетристика”
и 2000 лева за “Драматургия”. Първият лауреат е Константин Илиев
за романа “Поражението”. През
2007 г. приза печели Алек Попов с
“Черната кутия”. Две години покъсно победителка е Ивайла Александрова с романа “Горещо червено”, а
през 2011 г. - Галин Никифоров с
“Къщата на клоуните”. Милен Русков
е лауреат през 2013 г. с романа “Възвишение”; през 2015 г. е Христо Карастоянов с романа “Една и съща нощ”.
Милен Русков получи приза през 2017
г. за втори път - за романа “Чамкория”. Победител през 2019 г. е Рене
Карабаш за романа си “Остайница”.
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През денонощието облачността ще е разкъсана, предимно значителна. На места, главно в Южна България ще има превалявания
от дъжд, само в отделни планински райони валежите ще са
повече по количество. Над Североизточна България ще има
по-съществени намаления на облачността, през деня временно
и до слънчево. Ще продължи да духа до умерен източен вятър,
в Източна България временно силен от североизток. Ще се
задържи хладно за началото на септември, с преобладаващи
максимални температури между 20o и 25o.
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 /3 ÂÔËÁÓ‰/
14.30 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /3 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
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
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: œÂÚ˙
”‚‡ÎËÂ‚
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /4
ÒÂÁÓÌ, 3 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¡‡ÌÒÍÓ ‰Ê‡Á ÙÂÒÚË‚‡Î
2021: ìÃËÎ˜Ó Á‡‚ËÌ‡„Ë!î - ¬ËÍË ¿ÎÏ‡ÁË‰Û /
√˙ˆËˇ/
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 ¡‡Á‰Ë /ËÁ·‡ÌÓ/Ô/

00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.15 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
02.10 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
03.05 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
04.00 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
09.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 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—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (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.114
15.00 ì¡Ûˇ ÓÚ Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12 ÂÔ.3
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.10,
12
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.39
21.05 ì—Í˙ÔË Ì‡ÒÎÂ‰ÌËˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.74
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.7
00.05 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.20 ÂÔ.20
01.00 ì—Â‰ÂÏ ˜‡Ò‡ ‡ÁÎËÍ‡î ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.23 (ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ)
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.98, 99

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 ≈ËÍ ¡ÛÎ‡ÚÓ‚. ΔË‚Âˇ Ë
‚ËÊ‰‡Ï
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

Прoвoкaтивeн дeн, нo нe
aгрecивнo. Дeн, кoйтo ви кaрa
дa пoглeднeтe нeщaтa пoд
друг ъгъл, дa пoтърcитe другaтa глeднa тoчкa.

Зaмиcляли ли cтe зa oбрaзa,
кoйтo прeдcтaвятe прeд
cвeтa. Кoлкo чecтo cи
пoзвoлявaтe дa бъдeтe
иcтинcкитe ceбe cи.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Дoри дa ви e труднo, винaги
имa нaчин дa ce cпрaвятe.
Дeйcтвaйтe, зaдвижeтe нeщaтa и лeкa-пoлeкa щe
cтигнeтe дo жeлaнaтa цeл.

Дoвeрeтe ce нa интуициятa
cи.Oтпуcнeтe ce и ce oпитaйтe
дa cлeдвaтe eнeргиятa, кoятo
ви вoди. Лecнo e, нo трябвa дa
ce дoвeритe.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Дocтa вдъхнoвявaщ дeн зa вac,
нe гo прoпилявaйтe в прaзни
прикaзки и бeзcмиcлeни cрeщи.
Идeи нe ви липcвaт, нaмeрeтe
нaчин дa ги ocъщecтвитe.

Eдин дeн, в кoйтo жeлaниятa
ви мoгaт дa ce cбъднaт. A виe
гoтoви ли cтe зa тoвa?
Пoмиcлeтe дoбрe, зaщoтo
Вceлeнaтa cлушa внимaтeлнo.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Кoлкoтo и бeзoпacнo дa ce
чувcтвaтe у дoмa, cмиcълът
нa живoтa e дa излeзeм oт
тaзи cивa “зoнa нa кoмфoрт”.

Днec Вceлeнaтa ви прeдлaгa
дa пoмиcлитe нaд Зaкoнa зa
пoлярнocтитe. В кoй крaй нa
cпeктърa ce нaмирaтe и
дoвoлни ли cтe тaм?

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Пoвeчe cлушaйтe и пo-мaлкo
гoвoрeтe. Кaктo в oнaзи
нaрoднa мъдрocт - Чoвeк имa
2 уши и eднa уcтa, зa дa cлушa
пoвeчe и дa бърбoри пo-мaлкo.

Нe зaбрaвяйтe, чe живoтът
e иcтинcкo приключeниe. Нo
пък вcякo приключeниe cи имa
прeдизвикaтeлcтвa. Бъдeтe c
oтвoрeн ум и cмeлo cърцe.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Прeбрoйтe рecурcитe, c кoитo
рaзпoлaгaтe. Щe видитe, чe
нeмaтeриaлнитe, кoитo cтe
нaтрупaли, нaдвишaвaт мaтeриaлнитe притeжaния.

Хубaв дeн дa cи зaдaдeтe някoи
въпрocи. Нaй-вeчe oт кaквo
бягaтe, oт кaквo иcкaтe дa ce
cкриeтe. Извикaйтe cмeлocттa в ceбe cи.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Най-високият фар е Джеда Лайт. Намира се
в Саудитска Арабия и е висок 133 метра.

¬ ‰ÂÌÓÌÓ˘ÌËˇ Ï‡„‡ÁËÌ:
- ÓÎÍÓ ÏÌÓ„Ó ‚Ë‰Ó‚Â ‚Ó‰Í‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÚÂ! Óˇ ˘Â ÏË ÔÂÔÓ˙˜‡ÚÂ?
- ≈ÚÓ Ú‡ÁË - ìÃ‡¯ËÌ‡ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓî! œ‡‚Ë ˜Û‰ÂÒ‡! œËÈÌÂ¯ - Ë
‚Â˜Â Â ÛÚÂ!

Континентът с най-много държави е Африка
Броят на разположените на него страни е 56.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Скулптури на политици
представят в Габрово
Портретите са част от инсталацията „Мемориал - Класически
проект в съвременното изкуство” на Андрей Врабчев
Шест скулптурни портрета
на съвременни политици - Тереза Мей, Бойко Борисов, Владимир Путин, Доналд Тръмп, Еманюел Макрон и Ангела Меркел,
ще бъдат представени в Габрово.
Творбите, изработени от Андрей
Врабчев, са част от инсталацията “Мемориал - Класически проект в съвременното изкуство”,
която се състои и от безглава
фигура в римска тога. Всеки от
портретите може да бъде поставен върху нея. Противоречието
между вечното и временното е
подчертано допълнително от евтините материали и отливките.
Скулптурната инсталация е
вдъхновена от практиката в Древен Рим да се поставят безглави
статуи на владетеля, които позволяват бърза и лесна подмяна
на портрета на императора при
неговата смяна. По това време
подобни скулптури са били използвани не само за възхвала,
но и за информиране на поданиците за това, кой е на чело на

Откриването на експозицията ще на 10 септември от 18,30 ч.
държавата, което често продължавало твърде кратко.
Инсталацията поставя в
центъра на вниманието властта
като символ и властта, по-дълговечна и по-важна от личността,
която я представлява.
Вероятно с течение на времето, когато политиците, изоб-

разени в тази творба, изгубят
властта си и бъдат забравени от
обществото, инсталацията ще
стане много по-интересна и ще
може да се чете в по-широк контекст, отколкото в момента, защото ще избяга от злободневното. Нещо, което започна да става още по време на реализация-

та на проекта с падането от власт
на някои от избраните лица.
Представена в музей, инсталацията напуска настоящето сякаш времето е напреднало и
портретите на тези добре познати в момента личности са се
превърнали в археологически
артефакт.
Много са хората от Античността до наши дни, които са
разсъждавали на темата власт,
но в контекста на инсталацията
на Андрей Врабчев, сякаш в
синхрон, са думите на полския
поет, афорист и сатирик Станислав Йежи Лец (1909-1966):
“Властта по-често преминава от
едни ръце в други, отколкото от
една глава в друга.”
През 2020 г. инсталацията
беше представена в столичната
галерия Port A в Европейската
нощ на музеите. А от 11 септември до 31 декември може да
се разгледа в зала 6 на музея
“Дом на хумора и сатирата” в
Габрово.

„Гошо” ще гостува в Пловдив и София
Забавната пиеса
“Гошо” ще бъде
представена днес,
9 септември, от
20 ч., в Лятно кино
“Орфей” под тепетата. След Пловдив,
на 12 септември, от
20 ч., “лицето на нацията” ще се срещне лице в лице с любимата си публика в

уютния парк “Военна академия”. Събитието е за лица над
18-годишна възраст,
уточняват идеолозите на събитието от
“Пощенска кутия за
приказки”.
Неуморният образ два часа ще си
общува с ценители.
Защото Гошо е на-

шият герой. Той е
забавен, креативен и
адски прозорлив.
А никой не може да
отрече, че е и секси.
Истински кавалер...
или поне спрямо
неговото мнение.
“Гошо” всъщност ще е лъскавият
пирон на театралния фестивал “Со-

фия моно”. Всички
почитатели ще се
съберат под открито небе, докато все
още времето го позволява и не са дошли
космическите кораби. Гошо, както винаги, ще даде всичко
от себе си да дозакрие лятото подобаващо и после си

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

Неуморният образ ще осигури на
присъстващите истинско забавление
отива на село. Има
три места в колата,

но за това - след
представлението...

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

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

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

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

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

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

¿—≈Õ ¬¿—»À≈¬,
ÏËÌËÒÚ˙ Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒËÚÂ
ƒ¿–»Õ¿ …Œ“Œ¬¿, ÔÂ‚Ëˆ‡
œÓÙ. »¬¿Õ Δ≈À≈¬, ·Ó„ÓÒÎÓ‚
Ï‡ÌÓÎ ‚ÂÎÂ‚, ·ËÁÌÂÒÏÂÌ
—¬≈“Œ—À¿¬ Ã»◊≈¬,
ÔËÒ‡ÚÂÎ, ÙËÎÓÎÓ„, ÔÓÎËÚËÍ
‘»À»œ ¿¬–¿ÃŒ¬, ‡ÍÚ¸Ó

Родилка от
парижкото
метро пътува
безплатно
Родилката, дала живот на
здраво бебе в метрото на Париж, ще пътува цяла година
безплатно. Щастливата майка,
която бе откарана с дъщеричката си в болница, получи от управата на подземната железница огромен букет с цветя и карта за 12 месеца.

Майката и бебето са добре
Жената е използвала линия 8
от метрополитена и точно тогава е усетила силни родилни
болки и разкритие. Движението
на влака бе преустановено и се
възобнови едва три часа покъсно. Скоро след това стана
ясно, че на станция “Рьои Дидро”, в 11,40 ч., в един от вагоните се е родило детенце.
Метрото във френската столица е известно със задръстванията си. Понякога движението се преустановява заради сериозен инцидент с пасажер,
което често е евфемизъм за
паднал на релсите пътник или
дори за самоубийство. Хубавото е, че в този случай става дума
за щастливо събитие, коментира “Пари Зизаг”.

Котките страдат от
прекалено внимание
Котките изпадат в животозастрашаващ стрес,
откакто започна пандемията от КОВИД-19, защото непрекъснатото присъствие на хората у дома
и прекаленото внимание,
което отделят на домашните любимци, нарушава навиците им. Заключението е на
британски ветеринари от благотворителна организация Cats Protection, цитирани
от “Дейли мейл”. Заради стреса писаните
развиват болести, като блокиран пикочен
мехур при мъжките и цистит и при двата
пола. Експертите съветват почитателите
на котките да направят убежища на пухкавите си питомци, където те да се успокояват, а храната, водата и тоалетната им
да се поставят на тихо място.
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Херо напусна Арда за часове
Георги Чиликов е новият
треньор на Арда. Той замени
на пожар Димитър ДимитровХеро, който остана само няколко часа в тима от Кърджали. От там поясниха, че бившият селекционер на България е обявил свои мотиви за
изненадващото решение.
“Поради сериозни лични
причини Димитър Димитров се наложи да освободи
поста старши треньор на
Арда. Поста му заема Георги Чиликов, който бе част

от неговия щаб”, написаха
от клуба на сайта си.
Херо изкара само половин ден начело на “сините”.
Той подписа договора си
във вторник, след което вечерта проведе открита тренировка, а еуфорията на
феновете бе голяма.
На Херо обаче спешно
му се е наложило да замине
за Бургас по лични причини. Не е ясно от какво естество са те, но ръководството на Арда е проявило раз-

СНИМКА FCARDA.BG

Димитър Димитров бе посрещнат с хляб и мед в Арда, но набързо си тръгна
биране и го е освободило.
За Чиликов това ще е
първи тим като старши треньор. Досега през годините

той бе помощник на Херо,
като е отклонил поканата на
Станимир Стоилов да му помага в Левски.

Ожесточена битка
за конгреса на БФС
Съдът постанови форумът да е на 12 октомври,
Изпълкомът не зачита решението
Битката за властта в БФС става
все по-ожесточена, като борещите
се за поста предприемат всевъзможни ходове.
Конгрес на БФС да се състои на
12 октомври, реши Софийският градски съд, след като първоначално от
централата в “Бояна” отхвърлиха
подписката на Димитър Бербатов и
1/3 от клубовете за свикване на извънреден форум, съобщи инициаторът
пред bTV. “Съдът се произнесе по
решението на клубовете и конгресът
трябва да бъде свикан. Решението не
може да бъде обжалвано. Датата е 12
октомври. Доволен съм, че съдът на-

прави нужното и доказа, че сме си
свършили работата по законен път.
БФС отхвърли тази декларация, което беше напълно неправилно. Ние сме
щастливи, защото клубовете искаха
точно това”, каза Бербатов.
От централата в “Бояна” реагираха като ужилени и набързо свикаха
извънредно заседание на Изпълкома,
за да потвърдят решението си от предишната сбирка на 19 август - редовен
конгрес на БФС да се проведе на 18
март 2022 г. в Зала 3 на НДК.
Засега Бербатов е най-сериозният
конкурент за поста на Михайлов.
Бившият член на Изпълкома Петър

Крах за младежите с Уелс
Младежкият национален отбор на България по
футбол претърпя тежко
домакинско поражение с
0:4 срещу Уелс в квалификацията за Евро 2023 в
Група Е. Гостите реализираха всичките си възможности, за да стигнат до
разгромната победа, а нашите играчи, освен куп
пропуски, допуснаха елементарни грешки.
На стадион “Славия”
нашите се пропукаха след
грешка на вратаря Светослав Вуцов, който остави
Джак Вейл (27, 50 и 73)
да му отнеме топката и
да открие на празна врата. После защитата ни
позволи на уелсеца да
вкара хеттрик. Гол с глава заби и централният
защитник на гостите Уилям Сас-Дейвис (42).
“Грешките са елементарни. Влязохме добре в
мача, създадохме положения, но не вкарахме. Ако
бяхме отбелязали първи,
резултатът щеше да е в
наша полза. Всеки прави
грешки, жалко, че ги до-

„Лъвовете”
са пред отпадане
от Евро 2021

СНИМКА СПОРТАЛ

Джак Вейл вкара хеттрик за Уелс
след груби грешки на вратаря Вуцов
и защитниците при разгромната загуба
с 0:4 в квалификация за Евро 2023
пусна Вуцов, защото е с
потенциал и качества. Играчите го успокоиха на
полувремето. Не успяхме
да се върнем в мача, не
можем да хвърляме върху
него загубата. Психологически отборът се срина
и това не го наблюдаваме
от днес. Тези играчи ня-

Величков, който е част от екипа на
Бербатов, не изключи възможността в
тази патова ситуация да има два конгреса за избиране на президент на
БФС. Той коментира решението на
футболните шефове пред базата в Бояна, където се проведе Изпълкомът.
“Може да има два конгреса. Съдът
би трябвало да се е произнесъл и извънредният конгрес трябва да бъде организиран от БФС. Предното заседание
не беше легитимно свикано. Според
мен ще се проведе този конгрес, който
вече е насрочен. Съдбата на следващия конгрес не мога да кажа каква ще
е”, заяви Величков.

мат международен опит.
Ще има такива мачове,
грешки на растежа са
това. След този мач само
може да си вадим поуки.
Докато имаме теоретични
шансове, ще гоним нещо”,
коментира селекционерът
на младежите Александър
Димитров.

Националният ни отбор по волейбол
е пред сензационно отпадане от Европейското първенство. Воденият от Силвано Пранди тим е на четвърто място в
Група В с 5 т. след 2 победи и 2 загуби.
При поражение днес от Беларус нашите
ще си стегнат багажа още преди фазата
на елиминациите. Следващият съперник
на “лъвовете” е пети с 3 т., което означава, че двата тима ще спорят за място
във II кръг, защото Беларус снощи имаше
мач с аутсайдера Черна гора.
До тук се стигна, след като България
загуби и от Словения с 0:3 гейма (-18, 19, -21) в двубой от III кръг. При чиста
победа над Беларус обаче Пранди и компания може да финишират дори на третото място, защото Чехия итрае с фаворита Италия.
Срещу Словения “лъвовете” излязоха
по-малко от 24 часа след мача с Италия,
който също загубиха с 1:3 гейма. Цветан
Соколов заби 12 т. (1 ас, 2 блока), Тодор
Скримов добави 9 т. (3 аса, 2 блока).
“Словенците имаха невероятен сервис. Те определено тестваха защитата ни.
Актуален волейбол - добър сервис и блокада, това ни липсваше. Трябва да видим
какво можем да подобрим и очевидно да
правим по-малко грешки”, каза Соколов.

РЕЗУЛТАТИ

КВАЛИФИКАЦИИ
ЗА КАТАР 2022
ЗОНА ЕВРОПА
Група А
Азербайджан - Португалия 0:3;
Ирландия - Сърбия 1:1. 1. Португалия
13 2. Сърбия 11 3. Люксембург 6 4.
Ирландия 2 5. Азербайджан 1.
Група D
Босна и Херцеговина - Казахстан
2:2; 1. Франция 12 2. Украйна 6 3.
Финландия 4. Босна и Херцеговина 3 5.
Казахстан 3.
Група F
Фарьорски острови - Молдова 2:1;
Дания - Израел 5:0; Австрия - Шотландия 0:1. 1. Дания 18 2. Шотландия
11 3. Израел 10 4. Австрия 7 5. Фарьорски острови 4 6. Молдова 1.
Група G
Черна гора - Латвия 0:0; Норвегия - Гибралтар 5:1; Нидерландия Турция 6:1. 1. Нидерландия 13 2. Норвегия 13 3. Турция 11 4. Черна гора 8
5. Латвия 5 6. Гибралтар 0.
Група Н
Русия - Малта 2:0; Словакия Кипър 2:0; Хърватия - Словения 3:0.
1. Хърватия 13 2. Русия 13 3. Словакия
9 4. Словения 7 5. Малта 4 6. Кипър 4.
ЕВРОВОЛЕЙ 2021 (МЪЖЕ)
Група В
Словения - България 3:0 (18, 19, 21);
Черна гора - Чехия 0:3 (-28, -23, -10);
снощи: Италия - Словения; Беларус Черна гора; днес: България - Беларус;
Чехия - Италия. 1. Италия 9 т. (3 мача) 2.
Словения 9 (4) 3. Чехия 7 (4) 4. България
5 (4) 5. Беларус 3 (3) 6. Черна гора 0 (4).
ГЛЕДАЙТЕ

ВОЛЕЙБОЛ, ЕП за мъже
ПО МАКС СПОРТ 1
17.00 Беларус - България
20.00 Естония - Франция
ПО РИНГ
17.00 Германия - Словакия
20.00 Чехия - Италия
ПО МАКС СПОРТ 2
ЛЕКА АТЛЕТИКА
20.00 Диамантена
лига в Цюрих
ПО МАКС СПОРТ 3
АВТОМОБИЛИЗЪМ
18.00 Рали “Гърция”
ПО ЕВРОСПОРТ 2
КОЛОЕЗДЕНЕ
15.30 Обиколка на
Великобритания (V етап)
ПО ЕВРОСПОРТ 1
11.45 о 17.00 ЕП в
Трентино (часовник)
ТЕНИС
18.55 и 1.30 US Open
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