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В Гърция
се надигнаха
срещу джендър
идеологията

Парното
поскъпна
135 пъти
за 25 години

Партиите
са похарчили
6 млн. лв. за
изборите през юли
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Йотова разчита
на подкрепа от
социалистите
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Българинът
Пьотр Нестеров вицешампион
на US Open
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50 ст.

БРОЙ 175 (8770)
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Търсят доброволци в болниците
В Горна Оряховица е поредното лечебно заведение, което се
надява на помощ срещу КОВИД-19. В страната пак започна недостигът на медицински сестри и санитари.
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ПИАРКАТА НА БОРИСОВ:

Ина МИХАЙЛОВА

С Иван Гешев се
присмивахме на всичко

С

Скарах се на Севда с никакви други мъже да не си пуска
сълзички, муцунки и други, заяви Бойко Борисов

нимки на телефона на главния
прокурор Иван Гешев предизвикаха коментари и закачки в социалните мрежи. С кого си чати Гешев?
На кого се отчита? Кой му поръчва
“музиката”?
Достатъчно въпроси, които да
предизвикат куп хипотези.
Ама наистина ли главният прокурор се кодоши по телефона с
пиарката на Бойко Борисов? С
ухилени човечета? А, стига бе! До
това ниво ли падна? Толкова ли го
допускат вече? Къде останаха регулярните и рутинни срещи с Началника? Забравиха ли, че се правят на луди?
Стига толкова! Това им се иска
- да се занимаваме с емотикони,
телефони без бутони и да се хихикаме в социалните мрежи. Да четем
как пиарката на Бойко казала, че се
познава с Гешев, а Борисов я посъветвал да не си чати с други мъже...
И как се присмивали на всичко...
Не е смешно, отдавна при това!
Какво показаха снимките?
Задкулисието, лицемерието, наглостта, моралния разпад.
Зависимостта на прокуратурата. Няма значение дали Гешев докладва някому или получава задачи
от някого. Все едно. Той служи на
няКой, но не и на прокуратурата и
на държавата.
Това, което имаме като главен
прокурор, е недопустимо, ненормално, жалко и обидно за държавата.
Какво общество сме, след като
продължаваме да търпим подобен
резил?

С Гешев се присмивахме
на всичко, призна пиарката
на Бойко Борисов Севделина Арнаудова по повод чата
си с Иван Гешев. “Виждате
това, което всички виждат.
11 години имам координа-

тите на почти всички хора в
обществено-политическия
живот”, подчерта тя. Арнаудова не виждала нищо ненормално да си пише с главния прокурор. В реално
време се излъчваше всичко,

не беше закрита комисията,
тя се предаваше онлайн,
оправда се медийната съветничка.
Скарах се на Севда и й
казах вече освен с мен, с
никакви други мъже да не

си пуска сълзички, муцунки
и други, поясни Борисов.
Той се закани да й купи като
своя телефон, където “нито
има човечета и иконки, нито
нищо”.
Стр. 2
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EUR:
1.95583

GBP:
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СНИМКА БГНЕС

НСО отбеляза 142 години от създаването на държавната охранителна служба на България.
По своите умения, ниво на професионална подготовка, на ефективност и на прилагане на
световните професионални стандарти НСО може да бъде имитирана, но не и заменена,
заяви началникът на службата бригаден генерал Емил Тонев
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Бъдещето на охраната
на Гешев още е неясно
Депутати разобличиха как главният прокурор докладва какво става в правната комисия
Няма да има извънредно заседание
на Народното събрание за окончателно пpиeмане на пpoмeнитe, с които
Бюpoтo по зaщитa на свидетели ще
бъде отнето от главния прокурор и
прехвърлено в правосъдното министерство. В тв интвервю парламентарният
шеф Ива Митева цитира правилника на
Народното събрание, според който
доклад на комисия не може да се
обсъжда преди да са изминали 72 часа
от предоставянето му на депутатите.
Докладът можел да се разгледа в сряда.
“И тогава изискуемият срак няма да е
изтекъл, но той може да бъде намален
с решение на депутатите. При извънредно заседание това не може да се
случи”, уточни Митева. Тя призова
президентът Румен Радев да не разпуска парламента преди сряда, а указът му
да влезе в сила от четвъртък.
Искането парламентът да заседава
спешно само заради прехвърляното на
бюрото е на 48 депутати. То е по настояване на ДБ и е било подкрепено от
ИТН и ИБГНИ. Предложението дойде,
след като в петък правната комисия заседава няколко пъти, но успя да приеме
на второ четене само промените за преместването на бюрото към правосъдното министерство. По-важната промяна
- закриването на спецсъдилищата, не
беше гласувана заради бойкота на депутатите от ГЕРБ и ДПС, които провалиха заседанието с процедурни хватки.
На дебатите в комисията се появи
главният прокурор Иван Гешев, който
обяви, че закриването на спецправосъ-

щели ще напуснат.
По време на заседанието депутати
разобличиха как Гешев докладва на Борисов какво става в правната комисия.
Той беше заснет как пише лични съобщения с контакт на име “Pi ar Sevi
Boiko”. Кадрите обиколиха социалните
медии, а хората са категорични, че Гешев е комуникирал с пиарката на бившия премиер Бойко Борисов Севделина
Арнаудова. Първите кадри с дисплея на
телефона на Гешев бяха публикувани в
социалната мрежа от Явор Божанков от
БСП, Николай Хаджигенов и Арман
Бабикян от ИБГНИ. По-късно Радостин
Василев от ИТН добави две нови снимки, от които ясно се вижда, че Гешев
държи заснетия телефон.
“С мъка признавам, че никой не е
направил повече за съсипването на Борисов и ГЕРБ от Иван Гешев. Свали
ГЕРБ от власт. Стана обединителен фактор за политически несъвместими субекти. С чата си по време на комисия с
пиара на Бойко заби поредния пирон. С
този едър шрифт и изчерпателното описание Гешев заслужава едно голямо браво. Браво, Иване!”, написа Божанков.
Обсъждахме това, което виждате кой се изказва, оправда се по-късно
Арнаудова, която на практика потвърди,
че Гешев наистина си е чатил с нея.
Скарах се на Севда и й казах вече освен
с мен, с никакви други мъже да не си
пуска сълзички, муцунки и други, ядоса
се Борисов след случката. Той се закани
да й вземе като своя телефон - “нито
има човечета и иконки, нито нищо”.

От качените в мрежата снимки
става ясно, че Гешев и Арнаудова
се забавляват докато плевенският
депутат от ГЕРБ Сашо Николов
защитава главния прокурор
дието ще е в услуга на мафията. Според
него това не било юридическа реформа,
а юридическа катастрофа. Гешев повтори тезата си, че това било обезкостяването на главния прокурор и “тричане”
на прокуратурата. Със закриването на
Бюрото за защита пък щели да бъдат
заплашени животът и здравето на защитените свидетели, а много служители

И болницата в Горна Оряховица търси доброволци
МБАЛ “Свети Иван
Рилски” в Горна Оряховица набира доброволци
за санитари в четирите
КОВИД отделения на
болницата. Лечебното
заведение лекува 81 пациенти и има остър недостиг на помощен персонал. “Четвъртата КОВИД-вълна по отноше-

ние на болните за нас се
оказа най-мащабна, тъй
като само за септември
са преминали над 160
пациенти с коронавирус”, посочи управителят на болницата д-р
Иван Иванов.
“Леглата, които по
план са 47, са увеличени
почти двойно на 77 и не

достигат. Всяка подкрепа с човешки ресурс е
изключително ценна.
Обръщаме се основно
към младите хора и неправителствените организации от Горна Оряховица и региона да помогнат на болницата в
този труден момент и да
се включат с добровол-

ни дежурства според
възможностите си като
санитари в отделенията.
Осигурени
са
достатъчно защитни облекла и предпазни средства,
направена е организация
за стриктно спазване на
противоепидемичните
мерки”, допълва д-р Иванов.

СТОЙЧО КАЦАРОВ:

За нарушителите има 5 години затвор
Здравният министър д-р
Стойчо Кацаров напомни на хората, които нарушават ограниченията, че може да получат 5
години затвор. Според него полеката мярка била посещения в
КОВИД-отделение, за да видят
те интубираните, които берат
душа. Опитваме да не действаме
като при управлението на ГЕРБ
- да се появят няколко души с
черни костюми в полунощ и да
обявят, че от сутринта се затварят заведения, забранява се движението между градовете и т.н.,
поясни Кацаров в тв интервю.
Мерките били обявени предварително, за да може хората, които са засегнати, да се подготвят. Според министъра ограни-

ченията са добре прецизирани и
ако се спазват, се очаква да има
спад в броя на заразените. Тогава мерките щели да отпаднат частично или изцяло. Кацаров припомни, че законът предвижда
търсене на наказателна отговорност от нарушителите. “Протести срещу мерките имаше и преди въвеждането им. Вероятно
част от тях имат друг характер.
Актуализацията на бюджета е
направена и има средства за засегнатите от КОВИД-кризата и
те ще получат парите си”, подчерта Кацаров.
В страната са разкрити около
50 центъра за извънболнично лечение на КОВИД-19. Министърът очаква скоро да станат

150-200. Те ще бъдат във всички
градове в медицински центрове и
ДКЦ. В тях медиците ще преглеждат заразени пациенти, ще
правят изследвания и ще могат да
предписват лекарства за домашно лечение. Всички процедури,
ПСР и антигенните тестове и лекарствата ще бъдат безплатни.
До вчера със завършен ваксинационен цикъл бяха 1 234 979
българи. Към 12 септември активните случаи на КОВИД-19
бяха 37 633, като 4572 души са
в болница. Само за денонощие
още 10 души загубиха битката с
болестта, но са излекувани 173.
От началото на пандемията жертвите у нас са 19 469, оздравели
са 413 733 души.

Желаещите доброволци да се включат като
санитари, могат да се
свържат с главната сестра Румянка Мусева. Болничният шеф първо отправи призива към общинските съветници в
града, но ситуацията
става все по-кризисна.
Лечебните заведения,

които се нуждаят от доброволци и допълнителен персонал за новата
вълна от коронавируса,
отново се увеличават. В
Свищов шестима студенти от Плевенския медицински университет вече
се включиха да помагат.
И там обаче не достигат
медицински сестри.

Национална кампания
насърчава децата да четат
Националната кампания за
насърчаване на четенето “Походът на книгите” започна
вчера в София от литературния кът на “Алея на книгата”
с авторския спектакъл на
“Приказки по ноти”. Представлението е наситено с авторски детски песни-приказки и театрални етюди, в които книгата има главна роля.
Десет години инициативата е с начало 2 април, когато
е Международният ден на
детската книга. Празникът се
отбелязва в цял свят и съвпада с рождения ден на датския
писател Ханс Кристиан Андерсен, създал едни най-популярните приказки на всички

времена. Заради КОВИД-мерките и затворените училища
тогава асоциация “Българска
книга” организира изявата
сега.
В тазгодишната кампания
известни българи четат на децата. Сред тях са певицата
Виктория Терзийска, гимнастичките Невяна Владинова и
Катрин Тасева, прима балерината Маша Илиева и други.
В изявите, които ще
продължат до 3 октомври
онлайн, ще има песни и послания за книгите и четенето,
за героите и приказните светове и за това колко е важно
да се чете от най-ранна детска възраст.
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Депутатът от ДБ Ивайло Мирчев

Борисов и Митов нямало да
са кандидати за „Дондуков” 2
Зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев отрече категорично, че партията му ще издигне Бойко Борисов или Даниел
Митов за кандидат-президент. Кандидатурата щяла да бъде обявена до три седмици, гласи поредната промяна в позициите на гербаджиите. Доскоро Борисов твърдеше, че хората му ще обявят
кандидата си веднага, щом стане ясната датата за вота.
“Влизайки в подобна роля, Бойко Борисов няма как да остане
лидер на партията. Трябва да бъде избран кандидат, който е достоен, подкрепен от всички наши поддръжници и който да изпълни
тази позиция със съдържание”, поясни Дончев. Той уточни, че в
момента ръководството на ГЕРБ обсъжда със структурите на партията различни имена, като било по-добре бъдещият кандидат да не
бъде толкова “партизиран”, за да може да обедини нацията. Кандидатът ни ще е по-скоро мъж, но се надявам скоро обществото ни
да е готово да избере жена за президент, заяви уклончиво Дончев.
По-късно Тома Биков призна, че от ГЕРБ много харесвали
Петър Стоянов, който можело да бъде евентуален кандидат за
държавен глава. С поредното онлайн включване, този път от
Перперикон, Борисов обяви, че президентският пост никога не
му е бил интересен, а ГЕРБ скоро щели да обявят кандидата си.
Той каза, че вотът за държавен глава е предизвестен, и отсега
започна да се оправдава за провала на партията си, обявявайки,
че “съдията е купен”.

Кметът на Русе Пенчо Милков се включи в награждаването на най-добрите ездачи
от Държавното първенство по всестранна езда. Поздравления за смелите състезатели
и чудесните домакини от “Кентавър” Русе, написа той в социалните мрежи

Илияна Йотова
разчита на подкрепа
от социалистите
Парламентарните избори ще са на 14 ноември - с първия тур на президентските
“Подкрепата на българските социалисти и хората в
ляво ще бъде най-добрата
оценка за мен. Смятам, че
ние с г-н Радев ще получим
подкрепата на българските
социалисти”. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова в тв интервю. Тя подчерта, че нейната политическа
принадлежност е ясна. “Аз
ще бъда изключително доволна, ако видя и публичния
знак на членовете на БСП, да
чуя тяхната преценка за огромната отговорност, която
са ми поверили, дали наисти-

на съм оправдала тяхното
доверие”, добави тя.
Йотова не се притеснява
от евентуални нови политически проекти. “Не смятам,
че БСП е неспокойна. Поддържам много тесни контакти с техните структури и дотук не съм чула тревога от
някакъв хипотетичен нов
проект. Това е партия на 130
години и някакъв нов проект
да издърпва хора, това е абсурд”, категоричен бе вицепрезидентът.
Кандидат-президентската
двойка Румен Радев и Илия-

на Йотова вече е готова за
вота. “Влизаме с нагласа за
стабилност, за почтеност, за
секунда не изневерихме на
хората за онова, което им
казахме през 2016 г. Аз имам
дълга политическа биография, но смятам, че винаги
трябва да се държим така,
сякаш излизаме за първи път.
Не се водим по инерцията,
че изглеждаме победители”,
добави Йотова.
Думите на народния представител от ДПС Йордан Цонев, че движението ще даде
“своя скромен принос Румен

Радев да не бъде избран отново”, не притесняват вицепрезидента. “Не чувстваме
заплаха нито от г-н Йордан
Цонев, нито от който и да е
друг политически лидер, защото търсим подкрепата на
хората, на българските граждани. Когато миналата година те излязоха на площада, за
да ни подкрепят, ни беше
много трудно. Там имаше
хора, които ни подадоха ръка,
които ни оказаха морална
подкрепа. Те бяха от различен цвят и казаха “така не
може”, каза тя.

Ден по-рано Румен Радев
обяви, че следващите парламентарни избори ще бъдат на
14 ноември, когато е и първият тур на президентските.
Йотова споделя мнението на
държавния глава, че така ще
бъдат спестени много разходи. “Дали вот 2 в 1 е найдоброто, ще видим на изборите. За първи път ще видим
президентски и парламентарни избори - прецедент в найновата история на България.
Ще бъде трудно, ще има смесена кампания”, смята вицепрезидентът.

Минеков дава „Яйлата” на Кьовеши
Сезирам Европейската прокуратура за реставрацията на визайнтийската крепост край местността Камен бряг “Яйлата”, извършена преди
7 г. по времето на екскмета на Каварна Цонко Цонев, обяви министърът на културата Велислав
Минеков. Той отново поясни, че ремонтът трябвало да струва 1,6 млн.
лв., обаче са похарчени 2 млн. лв. и
не е довършен докрай.

“Щетите в Министерството на
културата са в такъв обем, че не могат да бъдат обработени. Листът с нарушения е огромен, това е смайващо.
Има оплаквания за злоупотреби от
много фирми”, коментира Минеков.
Министърът обяви, че тази седмица организира дискусия “Държавата
и медиите” в НДК. Целта е да се постави фундаментално въпросът за собствеността и концентрацията на ме-

диите, както и откъде идват субсидиите за тях. Според Минеков “нещо
неприятно” става в СЕМ. По думите
му това било странно създание,
задължено да работи в името на управляващите, в името на тези, които
стоят на политическия връх.
Крайно време е архитектурнопарковият комплекс “Двореца” в Балчик да бъде обявен за архитектурен
резерват, смята Минеков. На ориги-

налната територия има загадъчно
строителство на някакви незнайни
улички и нови входове, коментира
той. Минеков нарече безотговорно
управлението на комплекса от страна
на Министерството на културата и на
Университетската ботаническа градина, която е под шапката на СУ “Св.
Кл. Охридски”. Той е назначил проверка, защото имал съмнения за нарушения и злоупотреби.
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„Хемус” се превърнала
в строителна илюзия
Магистрала „Струма” ще бъде готова най-рано през 2030 г.
“Автомагистрала “Хемус” през
последната около година и половина
се е превърнала в една строителна
илюзия”, заяви пред БНР арх. Иван
Шишков, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. По думите му държавата се е
оказала най-големият нарушител на
Закона за устройство на територията. Той обясни, че в един момент е
станало ясно, че никой не знае кога
магистрала “Хемус” ще бъде завършена. “Създадена бе илюзия как тя се
строи, колко е важна, но от нещо,
което наистина би трябвало да е приоритет на държавата, “Хемус” се е
превърнала в строителна илюзия. Не
мога да си представя защо не е планирана цяла магистрала, защо не е отчуждена цялата, защо не е получила
разрешение за строеж и да се изгражда на лотове, но да има процедура за
всичко това”, каза той. Зам.-министърът беше категоричен, че не е
спрян строежът на пътното съоръжение. “За 4 лот вече има решение на
правителството за отчуждаване на
земята по трасето. В момента се
довършват процедурите - плаща се на
собствениците на имоти. За 5 лот
предстои да се внесе решение в Министерския съвет. Оказва се, че докато ние бързаме да довършим процедурите, някой си е позволил да строи
незаконно в чужди имоти и няма жалба от собствениците, изтъкна той.
Шишков обясни, че държавното
дружество “Автомагистрали” е използвано за пощенска кутия, тъй като се
води официален строител на магистралата. “Изкуствено е създаден проблем,
защото “Автомагистрали” няма ресурс

СНИМКА БГНЕС

Едно от първите неща, което направи регионалният
министър Виолета Комитова, бе да инспектира
изграждането на магистрала “Хемус”
да строи. Тя обаче не прави договори
за подизпълнители за строителство, а
прави договори, свързани с доставка
на материали и строителна техника.
Накрая ще се окаже, че държавното
дружество е виновно и всички щети
ще останат в държавата. Едни фирми
ще си получат парите, защото ще доставят материали, други ще си полу-

чат парите, защото са доставили строителна техника, а накрая качеството и
некачеството на строителството ще
остане в “Автомагистрали”, изтъкна
зам.-министърът. “Предишните управляващи са раздали пари за “Хемус”,
дори за места, където не се знае откъде ще мине трасето. Заварихме документален и юридически хаос. Очевид-

но строежът на “Хемус” е бил една
изключителна манипулация”, твърди
Иван шишков.
“При условие, че новите мерки за
опазване на зоните НАТУРА 2000
не налагат ново техническо проектиране и нова оценка на въздействието
на околната среда, е възможно цялостно изграждане на магистрала
“Струма” по сега разработения вариант да бъде завършено между 20282030 г.”, пише в отговор на депутатски въпрос министърът на транспорта Георги Тодоров. В него се уточнява, че в момента Министерството на
околната среда и водите разработва
нови мерки за опозване на зоните от
НАТУРА 2000, засегнати от проекта
в района на Кресна. Както е известно, правителството избра вариант за
трасето през Кресненското дефиле,
при който трафикът се разделя на две
части - в посока Гърция през съществуващия сега път през дефилето, а в
посока София - по нов път източно
от дефилето. Срещу това трасе се
обявиха редица неправителствени
организации. Те предлагат целият
път да се изнесе източно от дефилето, а сегашният да остане локален.
Още през есента на 2019 г. Брюксел
сюрпризира България с новината, че
за лот 3.2 на “Струма” (през Кресненското дефиле) няма да се отпуснат европейски средства заради преминаването на трасето през защитени територии. През януари 2020 г.
българското правителство реши да
оттегли искането си пред ЕК за отпускането на 267 млн. евро за магистралата през дефилето от Кохезионния фонд на ЕС. Обяснението бе
прецизиране на самия проект като бе
обяснено, че няма да се спира строителството по магистралата, за която досега от еврофондовете са отпуснати около 1,3 млрд. лв. за трасето от София до ГКПП “Кулата”, което трябва да бъде напълно завършено в края на 2023 г. или най-късно
през 2027 г.
Евросредствата за “Струма” бяха
пренасочени за изграждането на магистрала “Европа” към Сърбия. В момента се търси финансиране на магистралата по новата европрограма
“Транспортна свързаност 2021-2027”.

50 лева глоба при липса
на пожарогасител в колата

Газът поскъпва през
ноември с близо 22%
Прогноза за ново шоково поскъпване на природния газ за ноември обяви “Булгаргаз” - цената е 83,39 лв. за мегаватчас. Това е с
21,6% нагоре спрямо действащата в момента цена. Тя от своя
страна беше 20,48 на сто по-висока спрямо август. От газовата
компания съобщават, че прогнозната цена за ноември 2021 г. е
подготвена върху основата на прогнозните стойности на ценообразуващите компоненти към 10 септември. от “Булгаргаз” съобщават още, че прогнозната цена на европейските газови пазари за
доставки през ноември е в приблизителен размер на 56 евро за
мегаватчас или 109,53 лв. За периода януари-септември 2021 г.
цената на “Булгаргаз” е средно с над 18% по-ниска от усреднената
цена на европейските газови пазари за същия период, съобщават от
компанията. Само че през януари у нас тя беше 26,93 лв., а през
септември - 69,40 лв., което е увеличение със 157,7%. Ако сравняваме със същия месец на 2020 г., поскъпването е 209%. Ако пък
пресметнем увеличението за ноември спрямо началото на годината,
то е 213,36%. От “Булгаргаз” съобщават, че окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за ноември 2021
г. ще бъде депозирано за утвърждаване от КЕВР на първи ноември,
отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 31
октомври. Преди дни шефът на “Булгаргаз” Николай Павлов прогнозира укротяване на цените на газа до края на годината. “Предполагам, че след месец-два трендът в цените на газа ще се обърне
и през декември ще се успокои пазарът и дори може да се очаква
намаление”, обясни Павлов.

Петдесет лева глоба при
липса на пожарогасител, предвиждат промени в Закона за
движение по пътищата, които
са публикувани за обществено обсъждане. В момента
санкцията е 20 лв. Изисква се
уредите за гасене на пожари в
превозните средства да минават сервизно обслужване, което се доказва със стикер. Ако
това не е станало, отново се
налага глоба. За въвеждане на
измененията се предвижда 6-

месечен преходен период.
Мотивът за направените промени е коли, камиони, автобуси и други превозни средства,
вкл. трамваи и колесни трактори, да бъдат оборудвани с
пожарогасители, които са обслужени, с което ще се повиши безопасността на водачите
и пътниците в превозните
средства и ще се намалят материалните щети при пожари
на ППС, пише в мотивите. На
година 25% от регистрирани-

те пожари със загуби и около
6% от всички пожари са в
пътни превозни средства. Наличието на правилно подбрани и технически изправни
пожарогасители ще доведе до
намаляване на щетите. Според
статистиката средногодишно
възникват около 2100 пожара
в пътни превозни средства, в
резултат на които се унищожават около 1100 леки автомобила, 150 товарни МПС и
около 60 автобуса.

Сивият пазар на горива се оказа 15%
Засилването на данъчния
контрол върху търговията с
горива е довел до ръст от 15%
на продадените количества,
отчетоха от НАП. Нейният
директор Румен Спецов се
похвали с официално съобщение, че е наложен тотален
контрол върху търговията с
горива. В последните 2 седмици екипи от звеното за фискален контрол извършили
наблюдения на изходите на 26
данъчни складове, като проверили над 4500 превозни сред-

ства, предназначени да зареждат с горива цялата мрежа от
бензиностанции на територията на страната.
Данъчните оценяват нивото на риск на всеки получател
на гориво, което напуска
данъчен склад, със специализиран софтуер. Камионите на
определените за рискови
търговци се пломбират и движението им се наблюдава до
разтоварването в крайната
точка на продажбата. Били са
пломбирани над 500 цистер-

ни и е наблюдавано разтоварването им до над 1300 обекта.
В резултат от действията на
НАП се отчита ръст от близо
15 на сто на продаденото количество гориво в сравнение
с аналогичен предходен период, сочат първоначалните данни, твърдят от ведомството,
ръководено от Румен Спецов.
Контролната кампания на
НАП в сектора на горивата
ще продължи и в следващите
седмици, като ще бъде насочена и към бензиностанциите.

www.duma.bg
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Парламентът одобри с 500 млн.
лв. повече бюджетни разходи
По предложение на БСП харчовете на енергийния регулатор бяха намалени
Парламентътъ увеличи
бюджетните разходи с 500
млн. лв. над първоначално
предвидените харчове от служебното правителство. С толкова бе увеличена и приходната част. Така бе запазен
дефицитът от 4,6 млрд. лв.,
което е 3,6% от очаквания
БВП за тази година. От
допълнително гласуваните
суми от парламента най-много средства се заделят за общините, за антикризисни мерки в туризма, за ведомствата,
които отговарят за мигрантската вълна, за помощи за земеделски производители. Така
общата сметка на актуализацията става 2,5 млрд. лв. повече приходи и 2,3 млрд. лв.
повече разходи спрямо досегашния закон.
Маратонът с актуализацията на бюджета приключи около два часа през нощта в събота след дълги спорове. Във
финалното гласуване десетките искания за повече разходи
на Агенция “Пътна инфраструктура” и Комисията за
енергийно и водно регулиране се оказаха неудовлетворени. Ставаше дума за над 1

млрд. лева. След масираните
протести на пътностроителния бранш в петък се появи
предложение парламентът да
разреши на АПИ да направи
плащания по договори, които
са в нарушение на закона за
обществените поръчки, но по
тях е свършена работа. Става
дума за т.нар. инхаус поръчки.
Предложението бе на служебния кабинет, но формално бе
внесено преди второто четене
на промените в бюджет 2021
г. от Мария Капон. Още в
първите месеци на годината
АПИ е възложила ремонти на
шосета за 2,8 млрд. лева, при
положение че разполага с едва
380 млн. лева за това.
Предложението на министрите Асен Василев и Виолета Комитова беше да се даде
възможност на АПИ да сключи анекси, които на практика
да легализират плащанията на
АПИ към фирмите изпълнители. То срещна критики още
при обсъждането му в бюджетната комисия, а в събота
през нощта взриви и пленарната зала. Георги Свиленски
от БСП се възмути, че предните министри на регионално-

Енергетиката бави
плана за възстановяване

СНИМКИ БГНЕС

Атанас Пеканов
Двата отворени въпроса, които са големият
обект на дебат с европейските институции по
българския План за
възстановяване, са въпросите за декарбонизацията
на икономиката и за
върховенството на закона, коментира вицепремиерът по еврофондовете
Атанас Пеканов пред телевизия Bulgaria on air.
“Успели сме да постигнем някакъв консенсус в България, че
като цяло планът е
добър и трябва да бъде
внесен, но сега в рамките на преговорите с
Европейската комисия
трябва да изчистим тези
два въпроса. Искаше ми
се да чуя някакви мнения и предложения как

да отговорим на тези
огромни очаквания от
страна на европейските институции. За
съжаление, не получих
кой знае колко ясни
предложения от парламентарните партии”,
допълни той.
Пеканов обясни, че
по-големият проблем
пред правителството е в
областта на енергетиката, която стои в центъра на инвестициите, които трябва да дойдат от
плана за възстановяване.
“Основният препъни
камък тук е, че политическата класа много
дълги години е замитала
дебата за зеления преход като тема за богатите държави, но не и
за нас”, посочи вицепремиерът. В края на август служебното правителство обяви, че ще
внесе в Брюксел плана
за възстановяване и устойчивост, ако парламентът бъде разпуснат.
Очаква се президентът да разпусне парламента идната седмица,
но няма ясни сигнали
кога ще бъде внесен
планът на стойност 12,5
милиарда лева.

Асен Василев
то развитие - Петя Аврамова
и Николай Нанков, са докарали нещата до правно-финансов абсурд. “Това е върхът на
тяхното управление, с което
карат Народното събрание
със закон да наруши Закона
за обществените поръчки”,
каза червеният депутат. Ива
Митева се измъкна с обяснението, че обсъжданият текст
бил пожелателен, не задължителен. Тъй като споровете се
разгорещиха, Митева даде 15
минути почивка, а след нея
пленарната зала отхвърли
предложението. Така про-

блемът с неразплатените ремонти остава без решение.
Депутатите обаче приеха
искането на БСП да бъдат
отрязани 16 млн. лева, с които служебният МС искаше да
се увеличат тазгодишните разходи на КЕВР. Сумата е за
плащане на обезщетения по
дела, които енергийният регулатор е загубил в съда (поконкретно за искове от фирми, собственици на ВЕИ централи, недоволни от ценовата
политика на комисията).
“Стигна се до разумни предложения, които няма да издънят бюджета и да заложат
мини за следващата година.
Извадихме над 1 милион пенсионери от бедност - с преизчислението на пенсиите, с вдигането на минималната пенсия
на 370 лв. и с добавките до
линията на бедност”, коментира финансовият министър
Асен Василев.
“Пари има, парламентът
трябва да реши как да бъдат
разпределени. 2,5 млрд. лв.
повече приходи ще бъдат
събрани тази година”, заяви
министър Василев. По думите
му са намерени 1,8 млрд. лв.

допълнително за увеличение
на пенсиите, 3 млрд. лв. за
КОВИД-кризата, 1,4 млрд. лв.
повече за АПИ. “Остават ни
още 3 млрд. лв. за допълнителни политики. И ще сме на дефицит от 3%. Следователно
напълно спокойно държавата
може да поеме това, което се
залага, без да се пипат данъците за тази и следващата година”, каза Василев.
Актуализацията на бюджета трябваше да осигури
допълнителни разходи по три
важни направления - преизчисляване на пенсиите с повисок коефициент за всяка
година стаж, мерки за овладяване на новата КОВИД-вълна
и мерки за подпомагане на
бизнеса. Както стана ясно,
преизчисляване на пенсиите
на практика ще има от началото на 2022 г., а дотогава
пенсионерите ще получават
по 120 лв. месечни бонуси.
Завишен с близо 1,7 млрд. лв.
е резервът за непредвидени и
неотложни разходи, с които
да бъдат покрити допълнителните разходи за борба с последиците от пандемията и
бежанския натиск.

ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „СЕРДИКА”
1202 —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88
ÚÂÎ: 02/921 80 82; Ù‡ÍÒ: 02/832 20 95 www.serdika.bg
—ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡ì, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 34, ‡Î. 1 Ë ‡Î. 2 ÓÚ Õ‡Â‰·‡Ú‡
Á‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ë Â‰‡ Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ú˙„Ó‚Â Ë ÍÓÌÍÛÒË Ë ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ «‡ÔÓ‚Â‰
π —Œ¿21-–ƒ98-40/03.09.2021 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡,
Œ¡ﬂ¬ﬂ¬¿:
Õ‡ 14.10.2021 „., oÚ 11.00 ˜., ‚ Á‡ÒÂ‰‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Á‡Î‡ Ì‡
—Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÂÚ.
4, ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÔÛ·ÎË˜ÌÓ ÓÔÓ‚ÂÒÚÂÌ ÍÓÌÍÛÒ Ò ÔÂ‰ÏÂÚ:
ìŒÚ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Ì‡ ÎÂÍ‡ÒÍË Í‡·ËÌÂÚË - ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Ë ÒÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ
ì—Â‰ËÍ‡î, Á‡ ÒÓÍ ÓÚ 5 (ÔÂÚ) „Ó‰ËÌË.
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ó·ÂÍÚËÚÂ, ÔÂ‰ÏÂÚ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡:
ÕÂÊËÎË˘ÌË ËÏÓÚË, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘Ë ÒÂ Ì‡ Ô˙‚Ë ÂÚ‡Ê ‚ ÓÒÂÏÂÚ‡ÊÌ‡ Ò„‡‰‡ Ò ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
Á‡ Á‰‡‚ÌÓ Á‡‚Â‰ÂÌËÂ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.513.6.1 (¯ÂÒÚ
ÓÒÂÏ Â‰ÌÓ ÚË ˜ÂÚËË ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ Â‰ÌÓ ÚË ÚÓ˜Í‡ ¯ÂÒÚ ÚÓ˜Í‡
Â‰ÌÓ), ˆˇÎ‡Ú‡ Ò ÔÎÓ˘ 2845,00 (‰‚Â ıËÎˇ‰Ë ÓÒÂÏÒÚÓÚËÌ ˜ÂÚËË‰ÂÒÂÚ Ë ÔÂÚ) Í‚.Ï, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡ ‚ ÔÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.513.6 (¯ÂÒÚ ÓÒÂÏ Â‰ÌÓ ÚË ˜ÂÚËË ÚÓ˜Í‡ ÔÂÚ
Â‰ÌÓ ÚË ÚÓ˜Í‡ ¯ÂÒÚ), ÔÓ Í‡‰‡ÒÚ‡ÎÌ‡Ú‡ Í‡Ú‡ Ë Í‡‰‡ÒÚ‡ÎÌËÚÂ Â„ËÒÚË, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011
„. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚ ”œ» I - Á‡
ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡, Í‚. 10, ÔÓ ÔÎ‡Ì‡ Á‡ Â„ÛÎ‡ˆËˇ Ë Á‡ÒÚÓˇ‚‡ÌÂ Ì‡
Ï. ì√√÷ «ÓÌ‡ ¡-17î, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-50-09-204/
08.04.1987 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ „. —ÓÙËˇ, ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò
¿◊Œ— π 1714/15.03.2016 „. Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ
Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 191, ‡ ËÏÂÌÌÓ:
Œ·ÂÍÚ π 1 - Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘ Í‡·ËÌÂÚ
π 111, Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 18,32 Í‚.Ï, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡
Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 176.00 Î‚. (ÒÚÓ ÒÂ‰ÂÏ‰ÂÒÂÚ Ë ¯ÂÒÚ ÎÂ‚‡) ·ÂÁ
ƒƒ— - 9,61 Î‚./Í‚.Ï ·ÂÁ ƒƒ—, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì
ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡,
Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË
Ì‡ —Œ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: Á‡ ÎÂÍ‡ÒÍË Í‡·ËÌÂÚ Á‡
Ó·˘ÓÔ‡ÍÚËÍÛ‚‡˘ ÎÂÍ‡;
Œ·ÂÍÚ π 2 - Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘ Í‡·ËÌÂÚ
π 118, Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 18,32 Í‚.Ï, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡
Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 176.00 Î‚. (ÒÚÓ ÒÂ‰ÂÏ‰ÂÒÂÚ Ë ¯ÂÒÚ ÎÂ‚‡) ·ÂÁ
ƒƒ— - 9,61 Î‚./Í‚.Ï ·ÂÁ ƒƒ—, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì
ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡,

Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË
Ì‡ —Œ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: Á‡ ÎÂÍ‡ÒÍË Í‡·ËÌÂÚ Á‡
Ó·˘ÓÔ‡ÍÚËÍÛ‚‡˘ ÎÂÍ‡ Ë/ËÎË ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌ‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡;
Œ·ÂÍÚ π 3 - Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓ Ò‚˙Á‡ÌË ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË Ó·ÂÍÚË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ë Í‡·ËÌÂÚ π 119¿, π 119¡,
π 119¬ Ë π 119√, Ò Ó·˘‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ 93.00 Í‚.Ï, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡
ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 894.00 Î‚. (ÓÒÂÏÒÚÓÚËÌ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ˜ÂÚËË ÎÂ‚‡) ·ÂÁ ƒƒ— - 9,61 Î‚./Í‚.Ï ·ÂÁ ƒƒ—,
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÓˆÂÌËÚÂÎ, ÒÍÎ˛˜ËÎ ‡ÏÍÓ‚ ‰Ó„Ó‚Ó Ò˙Ò —ÚÓÎË˜Ì‡ Ó·˘ËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ˆÂÌËÚÂ ÔË
Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏË ËÏÓÚË Ì‡ —Œ.
—ÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ: Á‡ ÎÂÍ‡ÒÍË Í‡·ËÌÂÚ Á‡
Ó·˘ÓÔ‡ÍÚËÍÛ‚‡˘ ÎÂÍ‡ Ë/ËÎË ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌ‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡;
√‡‡ÌˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ: 100.00 Î‚. Á‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ,
‚ÌÂÒÂÌË ÔÓ ÒÏÂÚÍ‡Ú‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î:
BG49SŒMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡, ‚ ÒÓÍ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡
ÓÙÂÚËÚÂ.
÷ÂÌ‡ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ: 60.00 Î‚. Ò ƒƒ—.
«‡ÔÎ‡˘‡ ÒÂ Ì‡ Í‡Ò‡Ú‡ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88,
ÂÚ. 2, ÒÚ. 214, ‚ÒÂÍË ‡·ÓÚÂÌ ‰ÂÌ ÓÚ 09:00 ˜. ‰Ó 17:00 ˜.,
ËÎË ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚ Ô˙Ú ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡ ÒÏÂÚÍ‡: IBAN:
BG58SŒMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡. ÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡
ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ÂÚ. 2, ÒÚ. 225.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ:
‰Ó 17.00 ˜. Ì‡ 13.10.2021 „.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ: ‰Ó 17.30 ˜., Ì‡
13.10.2021 „., ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ÂÚ.
2, ÒÚ. 225.
«‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌ Ó·ÂÍÚ, ÒÂ Û˜‡ÒÚ‚‡ Ò ÓÚ‰ÂÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Ë ÒÂ Á‡ÔÎ‡˘‡ ÓÚ‰ÂÎÌ‡ „‡‡ÌˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ.
¿‰ÂÒ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡: —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î,
„. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, ÚÂÎ. 02/931
5118, 02/921 8041, ÎËˆÂ Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ: ‡ÒËÏË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚.
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Счупен нос отказал
Путин от бокса
Като дете Владимир Путин е
тренирал бокс, но заради счупване
на носа му се отказал от този
спорт и се захванал с борбата.
Това разкри той на среща в Кремъл
с руските олимпийци, излъчена по
телевизията. “Още на третата
или четвъртата тренировка ми
счупиха носа. Не отидох на лекар.
Но не можех да докосна дори с
пръст носа си. Беше счупен! Носът
зарасна и аз реших да се захвана
с борбата”, сподели той.

Ракетен обстрел
на летище в Ирак

СНИМКИ БГНЕС

Около 400 000 души излязоха по улиците на Барселона в съботния ден с искане за независимост
на Каталуния. На 11 септември жителите на региона отбелязват Националния ден на Каталуния.
Това е денят, в който през 1713 г. пада Барселона по време на войната за испанското наследство

САЩ се месят в руските
избори чрез Пентагона
Москва блокира мобилно приложение, което
подкрепя опонентите на „Единна Русия”
Русия обвини САЩ в
намеса в изборите й, които
ще се проведат на 17-19
септември, съобщава ДПА.
По Ютюб-канала “Соловьов лайв” говорителката на
МВнР Мария Захарова
обяви, че мобилното приложение “Умно гласуване”
на опозиционера Алексей
Навални е свързано със
САЩ. Тя обърна внимание,
че по информация на Роскомнадзор, ай-пи адресите,
свързани с техническото
поддържане на приложението “Умно гласуване”, се
намират основно в Щатите. “Създателите на приложението “Умно гласуване”

са свързани не просто със
САЩ, а с Пентагона”, подчерта Захарова.
По-рано Роскомнадзор
ограничи достъпа до сайта
“Умно гласуване” заради
връзките му с екстремистка организация, уточни
ТАСС. От ведомството
поясниха, че причината за
спиране на сайта е изискването на Генералната прокуратура да ограничи
достъпа
до
ресурси,
свързани с Фонда за борба
с корупцията, който е обявен в Русия като чуждестранен агент и екстремистка организация.
От няколко дни интер-

нет страницата на “Умно
гласуване” е блокирана в
Русия. Властите забраниха
и на търсачките “Гугъл” и
“Яндекс” да показват резултати при търсенето на
ключова дума “Умно гласуване”.
Поддръжниците на Навални използват приложението, за да подкрепят кандидатите с най-големи шансове да победят опонентите им от управляващата
партия “Единна Русия”,
твърди “Дойче веле”. На 10
септември американският
посланик Джон Съливан бе
привикан на разговор във
външното министерство в

Москва, за да му бъдат
представени “неоспорими
доказателства” за намеса в
руските избори.
Едновременно с изборите за Държавна Дума,
която е долната камара на
федералния парламент, ще
се проведат и преки избори за ръководители на девет субекта на Руската федерация и 39 регионални
парламента. В още три региона висшите административни лица ще бъдат израни от депутатите от местните
законодателните
събрания ще избират найвисшите административни
лица.

Ново КОВИД-огнище
в Китай

Социалистите съставят
кабинет в Албания

В китайската провинция Фуцзян са установени 6 случая на
инфекция с новия тип коронавирус и 18 безсимптомни носители, съобщиха местните власти. Огнището е открито в окръг
Цзиян, град Путян.
По предварителни данни вариантът на болестта е идентифициран като силно заразния щам Делта. Отбелязва се, че след
разкриването на първия човек властите са взели 81 938 проби
от местни жители. Брюксел беше блокиран от общоевропейски
протест срещу КОВИД-мерките, предаде РИА новости. Акцията е организирана от движение “Обединени европейци”. Участниците преминаха през Европейския квартал на Брюксел,
където се намират офисите на Еврокомисията и Съвета на ЕС.
Демонстрантите настояха за предотвратяване на “ограниченията върху правата и свободите на европейските граждани” под претекст за “борба с пандемията”. Най-малко 121
000 души участваха в протестите срещу здравните пропуски
във Франция. Поне 19 000 са били участниците в демонстрациите в Париж.

Албанският президент Илир Мета даде мандат на
лидера на Социалистическата партия Еди Рама да състави новото правителство, предаде агенция МИА. Държавният глава подписа указа снощи веднага след конституирането на парламента. С това започна да тече срокът
от 10 дни, в който Рама трябва да представи състава и
програмата на новото правителството в парламента. Последната дума за министрите има Мета, който трябва да
подпише укази за всеки от тях в срок от седем дни. Той
има и конституционното право да не подпише указ за
някой от предложените министри.
Одобрените кандидатури отново се гласуват в парламента в срок от 10 дни. Преди да поемат постовете,
премиерът, вицепремиерът и министрите полагат клетва пред президента. От 16 предложени министри, 12 са
жени. Това е третото поред правителство на Еди Рама,
чиято Социалистическа партия победи на изборите на
25 април.

Най-малко три ракети са паднали в ранните часове на 12 септември близо до международно летище Ербил в Северен Ирак, съобщават агенциите. Те са паднали на
територията, където са разположени въоръжените сили на САЩ.
Чути са шест експлозии. Няма
информация за жертви. Предполага се, че ракетите са изстреляни
от дрон. Това далеч не е първият
инцидент в района на летището,
където се намира базата, използвана от САЩ .

Сомалиец намушка с нож
петима в Италия
Сомалиец е намушкал с нож
няколко човека. Инцидентът станал, когато мъжът се возел в
автобус на градския транспорт и
контрольори му поискали билет. В
отговор, той извадил нож и ги
намушкал. Докато бягал от полицията, успял да намушка и още
трима души, сред които и дете.
Задържан е. Полицаите не изключват нито една версия за инцидента, включително и екстремистки
мотиви.

Стотици на мълчаливо
шествие в Тетово
Стотици хора се включиха в
мълчаливо шествие в македонския
град Тетово, в памет на 14-те
жертви на пожара в полева КОВИД-болница в града, съобщи БНР.
Загиналите са 8 жени и 6 мъже.
Правителството обяви 3-дневен
национален траур. Премиерът Зоран Заев съобщи, че очаква резултатите от разследването, за да реши
дали да приеме подадените оставки
от здравния министър Венко Филипче, неговия заместник и ръководителите на болницата.

Папа Франциск минава по улиците
на Будапеща със своя папамобил,
приветстван от хиляди вярващи,
очакващи благословията му. От
12 до 15 септември той е на
посещение в Унгария и Словакия

ПОНЕДЕЛНИК
13 СЕПТЕМВРИ

7

СВЯТ

2021

В Гърция се надигнаха срещу
джендър идеологията на ЕС
Русия осъди политиката, даваща право на децата да избират пола си
Видни личности в Гърция
призоваха да се прекрати налагането на нестандартни отношения в обществото. Според вестник “Прото тема”, 160 учени,
предприемачи, университетски
преподаватели, бивши високопоставени военни служители, официални лица, дипломати и културни дейци публично са изразили несъгласието си с Националната стратегия за равенство
между хетеросексуалните и хомосексуалните и притесненията
си за половото възпитание в училищата. “Страната ни е изправена пред остър демографски проблем и на първо място трябва да

се погрижим за укрепването на
гръцкото семейство и увеличаването на раждаемостта. И обичаите, които отдавна са в основата на продължаването, оцеляването и перспективите на
гръцката култура”, се казва в отвореното писмо. “Приемането
на хомосексуалните предпочитания от обществото е даденост от
“свободната воля” на индивида,
а не въпрос на политика или образование”, пишат авторите политика. Те са обезпокоени от позоваването на европейското законодателство и хармонизиране на Гърция с институционалната и правната рамка на ЕС. В

същото време подписалите писмото напомнят член 2 от Римския договор, според който
Обединена Европа “ще уважава
богатото културно и езиково
многообразие и ще защитава и
популяризира европейското
културно наследство”. Авторите призовават да се сложи край
на разчитането на т.нар. “общи
европейски ценности”, за да се
оправдаят злоупотребяващите
политики и законодателство в
ущърб на гръцкия народ.
Отделно в статия във в. “Российская газета” говорителката на
МВнР Мария Захарова констатира, че западните държави, под

прикритието на прогреса и свободата, се опитват да наложат
своето “извратено мислене”,
насърчавайки експерименти
върху деца с избора на пол.
Според съобщенията в австралийските медии, властите на щата
Нов Южен Уелс искат да се позволи на деца над 3-годишна
възраст самостоятелно да избират пола си. Захарова цитира и
няколко примера от Дания, Шотландия и Англия, където властите по един или друг начин налагат на децата независим избор
на пола си. “Карат човека да направи противоестествен избор.
На подрастващите не просто се

рекламира, а упорито се натрапва извратено разбиране за пола
и джендъра...” Казват ни, че това
е напредък. Убеждават ни, че
това е свобода. Но всъщност
това е всепозволеността на порока и освобождаването на извращението от отговорност”,
твърди Захарова. “Имаме работа с нов тип политическа концепция - ултрабиополитика. Социалната педофилия се заражда
и се институционализира пред
очите ни. Това е истинска война
с останките от личната свобода,
заробването на човек от детството под дулото на либералната
диктатура”, резюмира Захарова.

Украинска вицепремиерка
смята, че страната й
е в трета световна война
Украйна всъщност е в състояние на трета световна война, каза
Олга Стефанишина, вицепремиер по европейска и евроатлантическа интеграция. По думите й тази война е “хибридна, която не е
свързана с масовото унищожаване на хора. От 2014 г. целият
цивилизован свят е единодушен в осъждането на тази война, но след
това Русия прибягва до отделни стъпки, за да прекъсне това единство”, заяви тя, цитирана от Novosti.
Наскоро президентът Владимир Зеленски призна възможността за война с Русия, макар да каза, че това ще бъде погрешен
сценарий. Руският външен министър Сергей Лавров подчерта, че
изявленията на Зеленски относно възможността за война с Русия
не заслужават внимание.
Междувременно секретарят на Съвета за национална сигурност
и отбрана на Украйна Алексей Данилов предложи украинският
език да премине от кирилица на латиница, предаде Sputnik. “Смятам, че това ще бъде едно от основните неща, от които се нуждаем,
да се отървем от кирилицата и да преминем към латиница”, каза
служителят. Той смята за необходимо да предостави на английския
език статут на втори държавен език, тъй като той е “езикът на
цивилизованата комуникация”. По-рано съветник в президентството предложи да се преименува украинския език на “руски”.

СНИМКА БГНЕС

С протестни шествия чилийците отбелязаха 48-годишнината от военния преврат на
Аугусто Пиночет. Преоблечени като червени дяволи и с викове “Свободата се постига с
неподчинение”, хората изразиха недоволството си от преврата и последвалата
диктатура, продължила 17 години

Израел удари обекти
на ХАМАС в Газа

Саудитци помагали на
терористите от 11/09

Афганистанки подкрепиха
режима на талибаните

Израелски изтребители и вертолети нанесоха
удари по няколко цели на
терористичната организация ХАМАС в ивицата
Газа, включително подземни ракетни работилници,
военен тренировъчен лагер, военна база с оръжейно складово помещение и
диверсионния тунел на организацията, съобщиха медиите. Ударът бе нанесен
в отговор на палестински
ракетен обстрел срещу
Израел предния ден.
Вечерта на 11 септември палестински радикали
от ивицата Газа изстреляха една ракета по израелска територия, тя беше
прихваната от системата
за противовъздушна отбрана “Железен купол”,

ФБР публикува първия от документите за атентатите от 11 септември 2001 г., разсекретен като част
от декрета на американския президент Джо Байдън.
Той се състои от 16 страници и се основава на показанията на човек, работил в консулството на Саудитска Арабия в Лос Анджелис. Името на източника
е премахнато с цел конфиденциалност. Докладът се
отнася до контактите на това лице с други, които
според американските власти са могли да осигурят
значителна логистична подкрепа на терористите, участвали в отвличането на пътническите самолети на
11 септември 2001 г. Става дума за контактите на
източника с други двама поданици на Саудитска
Арабия, единият от които също е работил в консулството в Лос Анджелис, а другият, според ФБР, може
да е бил агент на саудитското разузнаване.
Посолството на Саудитска Арабия в САЩ обяви, че властите на страната са за пълното разсекретяване на всички документи, с надеждата, че това
“завинаги ще сложи край на неоснователните обвинения срещу кралството”. Бившият президент
Джордж Буш, при чието управление стана атентатът,
смята че САЩ отдавна са загубили единството, което са имали преди 20 години.

Афганистански жени
с фереджета, покриващи
целите им лица, изразиха подкрепа за режима
на талибаните в лекционна зала на университет в Кабул, където обещаха да следват твърдолинейната политика на
талибаните за сегрегацията между половете, предадоха агенциите.
Около 300 жени, покрити от главата до петите в съответствие с
нови строги правила за
облеклото на жените,
развяваха знамето на талибаните, докато ораторите се нахвърляха срещу Запада. Слушателките изразиха и подкрепа
за политиката на ислямистите. Няколко жени но-

съобщи по-рано армейската пресслужба. В резултат
на обстрела в град Сдерот
и области, граничещи с палестинския анклав, са се
чули сирени за противовъздушна отбрана. Предишният път радикали от
Газа изстреляха една ракета по територията на еврейската държава на 10
септември, тя също беше
прихваната с помощта на
“Железния купол”.
На 21 май влезе в сила
примирие между израелските и палестинските групи в сектора, които преди
това в продължение на 11
дни са разменяха ракетни
удари. С активното посредничество на Египет се
работи за постоянно примирие между страните.

сеха сини бурки, които
имат само малък мрежест прозорец, от който
да се вижда, но повечето
носеха черни никаби,
покриващи по-голямата
част от лицето освен
очите. Мнозина носеха и
черни ръкавици.
Доналд Тръмп определи като “позорно” решението за изтегляне на
войските на САЩ, което
беше взето от администрацията на действащия
ръководител на Белия
дом Джо Байдън. “Преживяхме огромен, огромен срам през последната седмица, случи се
ужасно нещо, ужасни решения бяха взети от тази
администрация”, заяви
бившият президент.

ДАТАТА
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ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНЖЕНЕРНИ
ВОЙСКИ. На 13 септември 1878 г. с
Приказ №11 се обявява създаването на
първата българска
строева сапьорна
рота. През различните години инженерните части на БА носят различни имена.
1739 - РАЖДА СЕ ГРИГОРИЙ ПОТЬОМКИН,
РУСКИ ДЪРЖАВНИК (УМИРА 1791 Г.). Многократно воювал срещу Османската империя, десетки пъти
минавал отсам Дунав в рейдове с конницата си. Създател на
редица градове в Южна Русия,
днешна Украйна, като Новоросийск, Херсон, Николаев. Строител и на Черноморския флот
на Русия.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

От стр. 1
Публичният чат с пиарката на Борисов е само
номер. Шумим, брат...
Нима си мислите, че ако
Гешев иска да каже нещо
на Арнаудова (пардон, на
Борисов), ще го направи
по този начин, че и да бъде
заснет? Вярно е, че е “кофти да си сложен”, но...
А ако “номерът” с
пиарката е добре премислен ход от останалата
част от Модела, за да се
бламира Борисов? Пъпната връв на Гешев с Пеевски и Борисов наистина е
опъната до скъсване. Моделът се климбуца. А опи-

тите за търсене на “заместници” не спират. Дори
са очевидни.
Не просто видим, а
болезнено належащ е
същинският дебат за
Иван Гешев начело на
българската прокуратура. Този дебат вече не се
води на улицата, нито
чрез подхвърлените каскети пред Съдебната палата или от плакатите на
протестиращите. Той
стана институционален и
държавнически проблем,
след като правосъдният
министър Янаки Стоилов
го постави пред Конституционния съд. В неговите ръце е държавата

като достойнство и борба с пипалата на мафиотския модел.
След снимките с емотикони и сълзички дебатът за Гешев става повече от наложителен.
Няма да го спре и шикалкавенето на ИТН в парламента със спецправосъдието. Нито блокирането на работата на
правната комисия от
страна на ГЕРБ и ДПС.
Нито опитите на Гешев
да бяга от парламента и
да се гаври с него.
Този дебат вече е за
онова, което олицетворява Гешев начело на прокуратурата. И той не

може да бъде потулен и
несанкциониран.
Времето на Иван Гешев неумолимо изтича.
Той има все по-малко шансове да сложи край на
резила, който наблюдаваме. Резилът не е в това, че
Борисов чрез своята пиарка управлява пионките
в парламента и главния си
прокурор. Не и в това, че
останалите авери опитват
да носят вода от десет
кладенеца, за да се спасят,
вече осъзнали, че Голямото момче е загубена кауза.
Резил е, че още търпим
някой да ни прави на ненормални.
Време е, Гешев!

Избори
Павлета ДАВИДОВА

На 14 ноември ще избираме и президент, и
народни представители.
Предвид обстоятелствата, бе логично датите за
двата вота да съвпаднат.
Ще се спестят разходи
за транспорт, за възнаграждения и обучения на
членовете на комисии.
Ако трябва да сме честни, бая партии също

може да намалят разходите, че даже и да се
възползват от допълнителните рейтингови бонуси, които им дава
(не)подкрепата за даден
кандидат-президент.
При консултациите
при Румен Радев ЦИК
сякаш не бе сигурна какво иска и кое ще е поевтино. Даже се омотаха
в обясненията колко време ще е необходимо за
програмирането на машините. Последния път обаче се видя, че намаляват
сгрешените бюлетини, а
членовете на комисии си
отдъхнаха при броенето
на гласове и преференции. Та, инвестицията в
техника не е лоша. Технологията е ясна, остават
само някои детайли за
уточняване. И отново

опираме до кандидатите.
ГЕРБ страдат, че изборът не е предизвестен
в тяхна полза. И се колебаят на кого да заложат.
Пусто его, не всеки приема добре загубата.
ГЕРБ най-сетне усетиха,
че вятърът на промяната вече е факт. България
не иска повече гербаджийското его да деребейства без никакви спирачни лостове.
Кой ще е следващият
обитател на “Дондуков”
2 решаваме всички ние, с
гласа си. Този път обаче
ще трябва да съвместяваме това решение и с избора за народни представители. Време е да се замислим какво точно ни
трябва - експериментално
шоу или предсказуеми
хора с ясни позиции.

Важи и за двата вида избори. Не вярвайте на мантрата, че всичко е предопределено за парламента!
Не е. И точно затова за
трети път тази година ще
избираме депутати.
Не се подвеждайте, че
двете кампании могат да
се слеят в едно. Не могат, а и не бива. В България все още има разделение на властите. И това е
хубавото - всеки има
правомощия, което малко или много възпира
част от самозабравянето.
Президентството и парламентът са отделни институции, но все пак е
хубаво да гледат в една
посока. Затова е важно
да помислим хубаво, когато отидем да гласуваме. За да не се каем пак
дружно после.

1766 - РАЖДА СЕ ЧИЧО САМ, АМЕРИКАНСКИ ТЪРГОВЕЦ (УМИРА 1854 Г.). По време на
Британско-американската
война (1812) Самюъл Уилсън,
месопреработвател, получава
договор за доставка на говеждо месо за армията. То се
транспортира в бъчви, маркирани с инициалите “U.S.” (United States). На 7 септември 1813 г. часовой ирландец, запитан какво
означават тези букви, за пръв път ги свързва с
името на доставчика - англ. Uncle Sam (Чичо Сам).
Постепенно всичко, маркирано с инициалите U.S.,
започва да се свързва с Чичо Сам. Тази версия
официализира Конгресът на САЩ с резолюция от
15 септември 1961 г., като признава Самюъл
Уилсън за прототип на израза, смятан за национален символ на страната - Чичо Сам.
1853 - РАЖДА СЕ ХАНС КРИСТИАН ЙОАХИМ
ГРАМ, ДАТСКИ МИКРОБИОЛОГ (УМИРА 1938
Г.). Открил способ, носещ неговото име, за различаване на
еднакви по вид бактерии чрез
оцветяване. Техниката продължава да бъде стандартна
процедура в медицинската микробиология. В първата си публикация Грам скромно отбелязал: “Публикувам метод, независимо от факта, че аз знам,
че сега той е несъвършен и с недостатъци, но аз
също се надявам, че в ръцете на други изследователи той ще се превърне в нещо полезно.”
1902 - ЗА ПРЪВ ПЪТ ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ СА ИЗПОЛЗВАНИ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО
ЗА ВИНА. През 20-те години на
ХIХ в. детективите вече са забелязали, че няма два еднакви
пръстови отпечатъка. През 90те години на ХIХ в. сър Франсис Галтън и Едуард Хенри откриват начин да ги
класифицират според “извивките”, “сводовете”
и “браздите”. През 1902 г. Хенри създава система
за отпечатъци в Скотланд Ярд. През същата
година във Виена и Дрезден въвеждат дактилоскопната регистрация. От 1914 г. всички европейски държави и САЩ прилагат тази система.
В България регистрацията започва от 1909 г.
1923 - В МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪШКО, ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ИЗБУХВА СЕПТЕМВРИЙСКОТО
ВЪСТАНИЕ. В опита за сваляне
на режима на Демократическия
сговор, установен с Деветоюнския преврат, се включват БКП,
леви земеделци и анархисти.
Въстанието е насочено към “установяване на работническо-селско правителство” в България. Като реакция срещу мерките на
правителството за осуетяването му и арестуването на над 2000 видни дейци на БКП на 12 септември в Мъглиж въстават първи.
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Парното е поскъпнало близо
135 пъти за 25 години
Всички цени са скочили стотици пъти, заплатите - не
Eвгени ГАВРИЛОВ

С колко процента са
поскъпнали парното и топлата вода в София от 2010 г.
досега? Този въпрос постави
общинският съветник от БСП
Николай Николов в питане до
кмета на София Йорданка
Фандъкова. Причината е новината, че сметките на столичани за парно може отново да
поскъпнат с 20% от 1 януари
2022 г. “Колко ремонта е
извършила “Топлофикация
София” от 2010 г. досега и на
каква стойност възлизат те?
Колко от ремонтите, извършени от дружеството за последните 10 години досега, са имали нужда от повторен ремонт
и налагани ли са санкции за
забавяне или некачествено
изпълнение и в какъв размер
са те?”, пита още общинският
съветник от БСП. Николов
твърди, че на 3 септември в
точка “разни” на комисията по
“Инженерно и енергийно планиране” към Столичния общински съвет е имало изслушване на директора на “Топлофикация София” ЕАД Александър Александров.
“Не вярвам, че това изслушване е успокоило или
разрешило предстоящите проблеми, с които ще се сблъскат
столичани. Очевидно, справянето с тази криза и състоянието, в което се намира “Топлофикация София”, ще изисква да се впрегнат всички усилия на общинските съветници
от всички партии, експерти,
както и помощ от държавата”,
смята той. “Буди недоумение,
както у мен, така и у столичани, защо през годините има постоянно поскъпване на услугата, въпреки че е имало спад
на цената на синьото гориво
за България”, заяви още Николай Николов.
Междувременно депутатите решиха да изслушат кмета
на София Йорданка Фандъкова и Александър Александров
за финансовото състояние на
“Топлофикация
София”.
Задълженията на дружеството
към Българския енергиен холдинг (БЕХ) са близо 700 милиона лева, като от март столичното дружество не е превеждало пари за погасяване
дори на лихвите по тях. Това
заяви пред БНР изпълнителният директор на холдинга Валентин Николов. Той обясни,
че след като е била заплашена
със запор на сметките си,

ране на парното и топлата
вода, а другият - с евентуалното спиране на електричеството заради претоварването
на мрежите. Проблемът е, че
няма енергийна мощност, която да замести “Топлофикация
София”, произвеждаща близо
4000 мегаватчаса годишно.
При евентуално спиране на
топлофикацията се изправяме
пред риск от режим на тока.
“Няма опасност столичани да
останат без парно и топла
вода”, твърди изпълнителният
директор на “Топлофикация
София” инж. Александър
Александров. “Топлоподаването е гарантирано с решение
на Конституционния съд от
2010 г., което казва, че в никакъв случай топлоподаване-

и сирене обаче сега плащаме
близо 45 пъти по-скъпо
(4460%), отколкото сме давали през 1995 г.
Скокът в цените на плодовете и зеленчуците за 25-годишния период е 53-54 пъти.
Доста по-скромен ръст според
данните на статистиката има
в цените на облеклото и обувките. За същия период те са
се увеличили малко над 25
пъти. За олио и масло вече
плащаме 51-52 пъти повече, а
за кафе и чай - 27 пъти. Захарта и другите сладки изкушения ни излизат 44 пъти посолено. Днес ходенето по
кръчми и барове ни коства 7576 пъти повече в сравнение с
края на 1995 г. Със 7500% са
поскъпнали и хотелите. За
алкохолните напитки и цигарите се отчита ръст на цените
в рамките на 140 пъти, като
тук трябва да се имат предвид
нарастващите акцизи след влизането ни в Европейския
съюз, който има изисквания за
минимални нива на ставките.
Те са доста по-високи в сравнение с прилаганите преди
членството ни.

Разходи

“Топлофикация София” е превела през последните дни “няколко милиона лева” на “Булгаргаз” и е погасила част от
дълга си към газовия доставчик, който отново бе достигнал 100 милиона лева. “И ако
към “Булгаргаз” има някакви
плащания, то от март “Топлофикация София” не е плащала
нищо на БЕХ”, обяснява Николов. Посочва, че макар и
през годините БЕХ на няколко пъти да е изкупувал дълга
на “Топлофикация София”
към “Булгаргаз”, в момента
подобна възможност не се
предвижда.

Безпътица
Евентуално поскъпване на
парното с 20%, каквото поиска топлофикацията заради
скока на газа от началото на
септември, също не може да
реши проблема, посочи Валентин Николов. За искането се разбра от изслушване
през седмицата в енергийната комисия, свързано с това,
че софийската топлофикация
не може да отговори на екологичните норми и би трябвало да спре работа, ако се
спазва законодателството.
На него председателят на
енергийния регулатор Иван
Иванов обясни, че въпреки

поредния скок в цената на
газа няма как преди края на
годината комисията му да
определи нова цена на парното заради ограниченията в
Закона за енергетиката.
“Дори с 20% да повишат
цената, което се надявам да не
стане, то ще реши проблема с
текущите им задължения, а не
с миналите”, обяснява ситуацията Валентин Николов. Според него отпускането на нисколихвен заем от страна на
общината или държавата е
вариант за справяне със ситуацията. “Понеже и София е с
добър рейтинг, кредитният
рейтинг на държавата също е
добър, те могат да предоставят заем на “Топлофикация
София”, така че да обслужи
кредитите, които са към нас.
За да може тя впоследствие да
си реализира инвестиционната програма”, смята Николов.
Той допълва, че “топлофикацията във вида, в който е в
момента, не може да си обслужва текущите задължения,
камо ли натрупаните задължения през годините”.

Рискове
В момента за столичното
топлофикационно дружество
има два риска. Единият е
свързан с евентуалното спи-

то за софиянци не може да
бъде прекъсвано. Спирането
би било катастрофално за
София”, коментира той.

И малко данни
от Националния статистически институт за последните 25
години. За електроенергията
изчислената от НСИ инфлация
е над 13 100%, което означава че токът е поскъпнал 131
пъти, а сметките за парното
показват, че то е поскъпнало
близо 135 пъти. Хората, които използват за отопление течни горива, плащат 137 пъти
по-скъпо за тях в сравнение с
1995 г. 118 пъти са се вдигнали цените на твърдите горива
като въглища и дърва. Доста
сериозно са скочили и услугите по сметосъбирането, които влизат в същата група близо 190 пъти.
Най-високата инфлация с
натрупване е регистрирана
през 2013 г., когато индексът
на потребителските цени е
стигнал близо 5500. По-конкретно към декември миналата година цената на хляба се е
повишила близо 64 пъти (с
6400%) за последните 25 години. За месото се отчита
доста по-скромен скок - едва
36 пъти. Почти същият е процентът и за рибата. За мляко

Тройно по-висока в сравнение с тази при храните е инфлацията на разходите по жилищата, включително комуналните услуги. За същите 20 години поскъпването на тази група е малко над 12 000% или
120 пъти. Тук се включват действителните наеми за жилищата, плащани от наемателите. Те
са скочили 113 пъти спрямо
декември 1995 г. В същата група попадат и водоснабдителните услуги, чиито цени по данни
на НСИ са се увеличили 170
пъти. Още по-голямо е
поскъпването при отвеждането
и пречистването на водата близо 190 пъти. За услугите в
сектора на здравеопазването се
отчита инфлация от 7500% за
25-годишния период. Най-голямо увеличение е регистрирано
при лекарските услуги - с 14
300% (143 пъти), следвани от
болничните услуги - 125 пъти,
като от 2011 г. цените на последните не са се променяли.
При транспортните услуги увеличението на цените е с 6600%
(66 пъти). Малко по-висок е
процентът за скока на цените
на горивата и смазочните материали, що се касае до личните
автомобили. Пътнотранспортната застраховка обаче се е
вдигнала 176 пъти. Сериозна
инфлация - над 143 пъти, НСИ
показва и за образователните
услуги, като най-много е
поскъпнало висшето - 175 пъти.
Говорим всъщност за драстичното ни обедняване. Ако
човек преди 25 години е взимал примерно 300 лева заплата, а оттогава парното е
поскъпнало 135 пъти, за да не
се промени благосъстоянието
му, би трябвало сега заплатата на същия човек да е 40 500
лева месечно! Без коментар.
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Какво да се прави?
Изходът и верният път на Левицата
Иван ГЕНОВ,
доктор по международно
право, социалист

Вече стана ясно, че на 14
ноември пак отиваме на избори за парламент. БСП и целокупната Българска левица са в
крайно незавидна и незапомнена позиция - на трето място
засега в обществената и парламентарната йерархия. Налаганият ни отвътре и отвън политически бобслей с голяма скорост води към маргинализация.
Като че ли почти нищо не зависи от нас - от социалистите.
Това е твърде опасна ситуация
за България. Трябва да извикаме “Stop!”, да намерим “Изхода”, да начертаем верния път за
възраждането на Левицата у
нас. Да осъзнаем без всякакво
забавяне какво да се прави, за
да имаме думата при определяне съдбата на Отечеството.
Лявото у нас спешно се
нуждае от нов мащабен социалистически проект, който
обединява

максимална палитра
от леви партии
\леви организации, леви личности. С фокус БСП. Това не
е коалиция с ментор, а равноправен идеен и политически
съюз (Леви Обединени Сили)
с естествен център БСП. Това
не е социалистическата партия с няколко плюса, а множество плюсове, укрепващи
снагата на БСП и самите нас.
Заедно лявата ни енергия и
ефективност ще се умножат.
Ще бъдем не само част от
хора, но и негов диригент.
Този необходим мащабен
проект следва да е правоприемник както на Столетницата,
на Благоевото идейно начало,
така също на историята на
всеки един от другите субекти, образуващи Съюза. Досегашното ограничено съвместно явяване на избори е стъпка
в правилна посока, но вече е
недостатъчна. Обществото
трябва да се убеди, че сме

мнозинство, че сме трайно
интегрирани, че сме новата
Бузлуджа, съчетаваща традицията с модернизма.
Новият ляв проект би следвало да е плуралистичен - от
комунистически до социалдемократически възгледи под
определящ социалистически,
екологичен и граждански знаменател. Червено-зелен граждански феномен. Дискусиите в
него са задължителни, но без
да превръщат Съюза в братоубийствена арена. Затова са
необходими общи принципи и
правила. Необходими са червени линии, които да не позволяват новият субект да е само
брошка върху овехтелите дрехи на капитализма. Да бъдем
наистина социалистическа, а
не капиталистическа левица.

Левица на съпротивата
и алтернативата
Принципно новият ляв
проект ще има бъдеще, ако
съумее да се структурира по
най-добрия начин. Ако се
създадат адекватни управленски и контролни органи на
съюзно равнище, а отделните
субекти запазят своята относителна самостоятелност,
своите ръководства и право-
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Марк Фишер, Вивек Чибер,
Тома Пикети, смятам, че новият
Социалистически съюз за България може да направи успешен
пробив в политическата система на страната, ако се ръководи
от следните постулати:
Първо. От цивилизационна гледна точка капитализмът
е аномалия, агресия срещу
мира и труда. Той е аморално
обществено и най-вече пазарно икономическо явление, което носи прогрес за сметка на
хуманността. Богатството и
нищетата (бедността, безработицата, неравенствата) са двете страни на капиталистическия медал. Капитализмът е в
интерес само на нарицателния
1%, контролиращ половината
от световното богатство.
Капитализмът е обществена патология, която руши публичните пространства и дейности. Превръща човека в античовек, в абсолютен егоист.
Капитализмът всекидневно
разкъсва обществената тъкан,
опорочава свободата и демокрацията. Капитализмът десоциализира хората, лишава ги
от сигурност, надежди и мечти, занулява културата и
въздига в култ джунглата.
В крайна сметка

капитализмът не е
последната дума в
човешката история

то да напускат Съюза. Предполага се общосъюзните решения да се взимат с консенсус. Без да правя паралел, ще
напомня, че докато СССР със
своите 15 републики отстояваше социалистическия си характер, той бе съизмерим с
колективния капиталистически Запад и завладяващ пример за много народи.
Отчитайки наследството на
класиците и най-новите научни
трудове на Славой Жижек,

Той няма реално бъдеще.
Второ. Социализмът с
присъщия си хуманизъм се
отличава с цивилизационно
превъзходство от капитализма. В лицето на модерния демократичен социализъм бездушният кризисен капитализъм има очевидна алтернатива. Политическите хоризонти принадлежат на социализма. Само той може да преодолее стреса и депресията,
съпътстващи капитализма.
Единствено той може да осигури благоденствие и сигурност за мнозинството. Социализмът нито е минало, нито е
само далечно бъдеще. Той е в
дневния ред на съвременния
свят - и на Запад, и на Изток.
Една от най-търсените думи в

гугъл е “социализъм”.
Социализмът очаква своите нови европейски носители
и своя повсеместен възход.
Трето. Трудът и интелектът
(с трудовия си произход и устрем) са основни ценности на
съвременните леви. Социалната база и територия на новия
политически субект все повече ще се разширява. Тя включва не само работническия сегмент (трудещите се) и реанимиращия синдикализъм, но и
множество нюанси на масовия
обществен протест и съпротива срещу капиталистическото
статукво и социална несправедливост. Младежите рушат
невидимите окови. Те търсят
своето щастие.
Нужни са нови форми и
начини на решителна

борба на труда
срещу капитала
Без съглашателства и компромиси. Ако гледаме дълбинно, ще установим, че класовата борба не е само спомен, тя
е постоянен процес.
Четвърто. Верният път на
Новата социалистическа левица е осеян с адекватни и настъпателни многопрофилни политики по целия държавен и обществен спектър. Необходима
е обединителна Стратегия и
политика в защита на труда и
интелекта. Както твърди Марк
Фишер: “Антикапитализмът
трябва да противодейства на
капиталистическия глобализъм
със собствена, автентична универсалност”.
Новата възродена левица
трябва да разшири геополитическата си територия и арсенала на политическите си инструменти. На първо място да разкъса неолибералната
ризница. Левият социалистически съюз следва да намери
опора в Държавата с нейните
регулации и публични дейности. Това става, като се печелят избори - парламентарни,
президентски, общински.
Нужно е ясното разбиране, че на ход сме ние - социалистите. Призвани сме да
променим хода на историята.
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Петте парламентарни
партии дали близо
6 млн. лв. за последния вот
ГЕРБ нямат нито една разписка, за да оправдаят
изборните си воаяжи, те и ДПС не били получили дарения
Павлета ДАВИДОВА

Без изненади - ГЕРБ-СДС
са разполагали с най-много
средства в последната предизборна надпревара. Най-скъпата кампания е на бившите управляващи, които са вложили
2 175 898,94 лева. Малко над
1,3 милиона лева от тях се
отчитат като “предоставени
непарични средства” - стоки,
услуги, рекламни материали и
др. Това обаче са активи на
партията, а не дарения.
Следващата по харчове парламентарна коалиция е “Демократична България”. За тях изборите са стрували почти 1,7
милиона лева. Третото място е
за “БСП за България” - социалистите са инвестирали 1 180
419,83 лева. За ДПС вторият за
годината парламентарен вот е
струвал малко над 775 000 лева.
“Изправи се.БГ! Ние идваме!”
не са обобщили данните си, но
набраната сума за вота е малко
под 400 000 лева. Според официалните данни, подадени към
Сметната палата от парламентарно представените партии,
кампанията за вота на 11 юли е
била най-евтина за “Има такъв
народ” - те са изхарчили 224
308,79 лева. Оказва се, че формирането на парламент през
юли е струвало приблизително
6 милиона лева, като в сметките не влизат харчовете на формациите, останали извън Народното събрание. Според данните БСП, ДБ и ИТН дори са спестили от набраните за кампанията пари, докато счетоводителите на ГЕРБ и ДПС са се
постарали да разпределят всичко до стотинка.
Спoрeд Eдинния рeгиcтър
пo Избoрния кoдeкc на последния парламентарен вот към
партиите са направени общо
418 дарения, 395 от които са
парични и са на стойност 441
275,67 лева. Непаричното
подпомагане е приравнено на
10 961,21 лева. Вторите за
годината парламентарни избори явно са демотивирали
дарителите, тъй като само няколко месеца по-рано, през
април, са декларирани три
пъти повече дарения - близо
1,5 милиона лева.

Над една трета от общите
дарения за вота са насочени към
партията на Слави Трифонов 132 600 лева. Само преди 3
месеца сумата е била малко над
52 000 лева. Парите са от едва
двайсетина души. Даренията за
БСП към 4 април са били близо
135 000 лева, а към 11 юли са
се свили двойно и вече са 77
650 лева. Почти същата сума
от дарения като социалистите
са получили в ИБГНИ, които
обаче са събрали почти 20 000
лева повече, отколкото на предния вот. ДБ също вдига мизата
- спонсорирана е с над 60 000
лева и с непарични дарения за
около 4800 лева. През април
наличните пари са били двойно
по-малко, но за сметка на това
тогава са получили безвъзмездно стоки и услуги за около 13
000 лева. ГЕРБ и ДПС не са
посочили каквито и да било
дарения. И сега, както и пролетта, двете партии твърдят, че
са спонсорирали кампанията си
само от държавното финансиране и собствени средства.
Според доклада до Сметната палата

ГЕРБ не са дали и
стотинка за гориво
Същата е и заявката на ДБ и
ИТН. В декларацията от 2015
г. гербаджиите са посочили за
целта малко над 5000 лева, през
2017 г. за парламентарния вот
са вдигнали мизата на 6761,3
лева. Сега излиза, че честите
обиколки на Бойко Борисов и
любимците му са били за тяхна
сметка и фактури за гориво не

са издавани. Обиколките на
кандидатите от левицата струват около 14 000 лева. ДПС е
дало най-много по тази линия близо 17 000 лева. През 2017 г.
движението е изхарчило почти
10 пъти повече - над 155 000
лева, 4 години по-рано сумата
е била 120 000. За командировки ИБГНИ са дали 29 000 лева,
БСП - 10 967,83 лева. ИТН, ДБ
и ГЕРБ са занулили и това перо.
Нули са посочени като разходи за канцеларски материали
от ИБГНИ, ИТН, ДБ и ГЕРБ.
Подобни разходи признават
само ДПС и БСП - движението
е похарчило над 16 000 лева, а
левицата - около 2500 лева.
През 2017 г. за същото ДПС е
дало двойно повече, а БСП тройно. Тогава ГЕРБ са декларирали близо 3500 лева харчове за канцеларски материали.
БСП е заложила на телефонната комуникация с членовете
си, затова разходи по това перо
също са декларирани пред
Сметната палата. 1516,53 лева
са дадени през юли, докато през
април сумата е била близо 7800
лева. За сравнение - през 2017
г. са изхарчени 12 000 лева. За
последния вот ИБГНИ са дали
почти същата сума като левицата. ДПС не се е възползвало
от телефонни или куриерски
услуги, ГЕРБ, ИТН и ДБ - също.

Плакатите
и брошурите
на ИБГНИ са стрували малко
над 48 000 лева, ДБ са дали
почти 35 000 лева, а ГЕРБ са
заковали на 82 926 лева. ДПС

е отделило цели 136 641,86
лева за това, а най-много за
плакати и флаери се е охарчила “БСП за България” - с близо 162 000 лева. Официално
от парламентарно представените партии най-евтино са
минали от ИТН, които са дали
едва 18 307,63 лева за рекламни листовки.
В графата “Други материали” партиите също са се
охарчили. Без да е уточнено
за какво, по тази линия ДПС
са дали почти 120 000 лева,
БСП - 47 000 лева, а ДБ около 23 000 лева. ИБГНИ,
ИТН, ГЕРБ не са посочили
нищо в тази графа.
Публичните мероприятия
и концертите са излезли на ДБ
близо 18 000 лева. Около
2000 лева по-малко са дали
ИБГНИ. Хората на Слави
Трифонов, макар и шоумени,
също са решили да спестят от
подобни събития и са дали
едва 22 779 лева. Двойно повече са декларирали ГЕРБ за
масови прояви. ДПС е похарчило близо 133 000 лева за
концерти и срещи с електората. 167 201,29 лева е струвало на левицата да отбележи
важни за социалистите дати и
да проведе публичните си срещи с хората.
Медийните услуги също са
глътнали доста пари. Близо
294 000 лева е заделило ДПС
за отразяване, а БСП - малко
над 630 000 лева. За ГЕРБ граденето на медиен образ е излязло 715 844,46 лева. Останалите парламентарни партии

не са си направили труда да
обобщят изразходваното, но
ИТН, които разполагат с ефира на “7/8 тв”, са дали малко
над 42 000 лева за печатни
медии и електронни издания,
други 60 000 лева са насочени за “други доставчици на
аудио-визуални услуги”. Около 200 000 лева излизат харчовете на ИБГНИ за отразяване. Най-много за телевизионни участия и

медийно внимание
са пръснали от ДБ. За сайтове и онлайн новинарски услуги коалицията е отделила над
665 000 лева, за “други доставчици на аудио-визуални услуги” - 338 000 лева, за радиа и
телевизии - около 130 хиляди.
Повечето партии, попаднали в НС, не са разчитали на
социологически агенции, или
поне не официално. Само от
ДБ са дали за целта 19 200
лева, а БСП - 12 000 лева.
Оказва се, че познатите
партии са заложили изцяло
на медийния си облик, докато новите като ИБГНИ и
ИТН, поне официално, са се
справили и без традиционното подсигуряване на радио и
тв изяви.
В отчетите обаче има цифри, които будят недоумение и
пораждат съмнения. Странно
е как ГЕРБ не са дали и стотинка за гориво. Джипката с
вода ли се движи? Всъщност,
за джипката май плащахме
ние, че нали НСО се грижеше
за Бойко Борисов. Но да не
забравяме, че и други гербаджии шетаха насам-натам. Как
така ГЕРБ не са получили
никакви дарения? Може да са
си ги набавили много преди
това? Всъщност, те са свикнали всичко да им е безплатно,
все пак повече от 10 години
владеят държавата, гласят
свои хора за подходящи позиции и изнудват бизнеса.
Има ли смисъл упражнението по съставяне на фалшиви
отчети пред Сметната палата
да се повтаря до безкрай?
Ясно е, че партиите се опитват да покажат чий счетоводител е по-голям майстор в играта с цифри и прикриването
на разходи. Не е ли това подигравка с нас?
Фалшивите отчети не правят никому услуга. Освен че
партийните лидери се превръщат в марионетки на бизнесмени, хвърлили хилядарки за неосчетоводени разходи, функционерите губят връзка с реалността. Затова и популистките обещания за кардинално орязване
на партийните субсидии и дори
за тяхното премахване звучат
все по-изкушаващо за масите.
Лошото е, че подобен ход
окончателно ще прати политиците при бизнесмени и мафиоти. И ще доведе до още по-зацапани изборни псевдосметки.
Видяхме как уж добри законодателни идеи “потъват” внезапно, а у нас се породиха все
повече съмнения за лобистки и
икономически обвързаности.
Представете си колко “по-послушни” ще станат депутати и
министри, ако партиите им (и
преференциите им) официално
зависят от конкретен бизнесмен или “бизнесмен”... Затова
контролът му е майката и внимателното следене на скучни
сметки. Понякога точно там е
скрито “зайчето”.
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„Месечинка” с изяви
в 4 града в България
Популярната
етногрупа ще
направи у нас
единственото си
турне през 2021 г.
Една от най-успешните унгарски
етногрупи - “Месечинка”, основана от
българина Емил Билярски и Аннамария Ола, пристига за четири концерта
в София, Пловдив, Варна и Русе, научи ДУМА от Елена Пенева. Първият
лайв е на 16 септември в столичния
клуб “Mixtape 5” при силно ограничен
брой билети. Следва 17 септември Небет тепе в Пловдив, съвместно с
група “ТДК”. На 18 септември двете
групи ще свирят заедно в зала “Успех” във Варна. Обиколката ще
завърши на 19 септември със самостоятелен концерт на “Месечинка” в
“Max Club” в Русе.
“Месечинка” е международен проект, базиран в Будапеща, със силно
контрастно и психеделично звучене, с
композиции и обработки на унгарски,
испански, руски, цигански и български народни песни. Самодивският глас
и магнетично присъствие на Аннамария Ола повежда публиката на пътешествие в света на сънищата в последния им запис “Stand into the Deep”
(2019). Темата за смъртта като ново
раждане за живота е част и от послед-

ния сингъл с видеоклип от него - магическата “Looking at My Death” (“Гледам смъртта си”).
Албумът идва след много успешния “Awake in a Dream”, отличен с престижната награда “Фонограм” (унгарските “Грами”) за най-добър етноалбум на 2018-а. “Stand into the Deep”
също се радва на добър прием и намери място в Топ 10 на двете основни
световни класации за уърлд музика Worldmusic Charts Europe и Transglobal
Worldmusic Charts. Международният
успех на групата доведе до договор с
немския музикален лейбъл “Nordic
Notes”, с разпространение в цял свят и
силна подкрепа от много радиостанции. Въпреки трудностите, създадени
от пандемията, през изминалата година “Месечинка” беше търсена на световната сцена, включително като хедлайнер на литовския фестивал “MJR”.

София Милева
е победителката
в конкурса „Горчиво вино”
По традиция по време на Алея на книгата в София бяха
връчени наградите на Националния конкурс за любовна
лирика “Горчиво вино”, както ДУМА писа. В осмото му
издание първа награда и издаване на книга спечели
30-годишната хасковска поетеса София Милева със стихотворението си “Необичане”. Наградата й бе връчена от
Гичка Тренева, секретар на НЧ “Братя Миладинови - 1914”
в Петрич, организатор на конкурса. Именно оттам започва
поетическата си кариера Евтим Евтимов. Венко Евтимов
връчи втора награда на барда Татяна Йотова от Айтос за
стихотворението й “Сезонен коктейл”. Трета награда не
бе присъдена.
Конкурсът е анонимен. Журито, председателствано от
литературния критик и издател Пламен Тотев и с членове
- поетесите Петя Хантова и Катя Кирянова, избра найдобрите творби, след което беше разкрита анонимността
на авторите. Награждаването преля в литературно четене
в памет на Евтим Евтимов. Утвърдени поети четоха негови
и свои произведения.

СНИМКА ИК “ПЕРСЕЙ”

Гичка Тренева, Пламен Тотев и София Милева

СНИМКИ © MICHAL RAMUS

“Месечинка” са Аннамария Ола
(вокал, саз), Емил Билярски (клавишни,
китара), Саболч Такач (бас) и Давид
Кроликовски (барабани, перкусии).
Емил, паралелно с “Месечинка”,
продължава своя солов проект с песни
на български. Преди няколко години
издаде албум, който получи позитивна
оценка и в международната преса.
Оттогава редовно публикува нови песни, които може да се чуят на
Samosam.bandcamp.com, и клипове,
които може да се видят в неговия ютюб
канал.

Известни български актьори
ще гледаме в сръбския сериал
„Южен вятър”

НАКРАТКО

Ицко Финци и Лиза Боева
са специални гости
на филмов фестивал
във Варна
Ицко Финци и д-р Лиза Боева са
специални гости на XIX Международен фестивал на червенокръстките
и здравни филми. Те са част от
съпътстващата програма на фестивала и на 15 септември от 17 ч.
в “РеБонкърс” ще представят “Бокачо. “Декамерон”: философия на
чупливия свят.” Това е лекция на
д-р Лиза Боева от онлайн курса
“Италиански и Северен Ренесанс”,
на която илюстриращи текстове
ще чете Ицко Финци. Ще се пренесем
в началото на Ренесанса, където ще
видим без страх пътя, даван от
Бокачо. Какъв е пътят и как да се
държи отделният човек, така че да
оцелее не само физически, а да запази и своя човешки облик в една
много трудна ситуация, каквато е
чумната епидемия. Затова Бокачо
дава съвсем конкретни стъпки. Лекцията включва и къси откъси от
пантомими “Декамерон”. Международният фестивал на червенокръстките и здравни филми се провеж-

СНИМКА ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

да за 19-и път във Варна, както
ДУМА писа. И тази година той е
под егидата на вицепрезидента
Илияна Йотова. Основната програма започва на 16 септември. В селекцията на филмовия форум са
включени 68 заглавия от 18 държави за конкурсната програма. Фестивалът е с вход свободен за граждани, като са спазени всички противоепидемични мерки. Организаторите
са предвидили и онлайн излъчване,
научи ДУМА от Йовка Димитрова.

Изложба, посветена
на електронната
музикална сцена

СНИМКА BTV MEDIA GROUP

Един от най-големите
хитове, създадени в западната ни съседка - “Южен
вятър”, ще се завърти премиерно в ефира на bTV
Action от 14 септември, научи ДУМА от Галина Джорева, пиар мениджър на
bTV Media Group. Освен
редица сръбски звезди, в
него участват популярните
български актьори Христо
Шопов, Александър Сано,
Иван Костадинов и Ивайло
Захариев.
Първоначално “Южен
вятър” излиза като пълнометражен филм през 2018 г.
Премиерата му постига зашеметяващ успех - филмови-

те критици пишат суперлативни ревюта, бокс офис
приходите надминават 400
000 евро, а филмът се
превръща в една от най-гледаните сръбски продукции
на всички времена. Този успех вдъхновява режисьора
Милош Аврамович да разкаже историята и на малкия
екран. За целта той разделя
оригиналния филм на четири части и заснема десет
допълнителни епизода. Така
се ражда първият сезон на
сериала, а към момента се
работи по реализирането на
нови епизоди, както и на
филмовото продължение “Южен вятър 2: Ускорение”.

Проектът “Bulgarian Rave
Archive (BRA)” представя интерактивна мултижанрова изложба, посветена на зараждането
на електронната музикална сцена в България от края на 90-те
години. Чрез различни съвременни и дигитални похвати експозицията събира на едно място
архивни материали от революционното рейв движение у нас и
влиянието му върху градската
култура. Ретроспективната изложба “BRA|Български Рейв Архив” се открива на 22 септември
от 19 ч. в Националния студентски дом и е отворена за посетители до 29 септември. Куратор
е визуалният артист Владислав
Илиев - Vladzen.
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Във Фpанция има закон, който забранява пpодаването
на кyкли с нечовешки лица, напpимеp на извънземни.
Цялото име на Лос Анджелис е Ел Пуебло де Нуестра
Сеньора ла Реайна де Лос Анхелес де Порсинкула.

„Малкият принц” звучи
с гласа на Димо Стоянов
Знакови песни на P.I.F. в преработен аранжимент са събрани
в кукления спектакъл, който може да се гледа на 18 септември
Гласът на без време напусналия този свят
Димо Стоянов ще звучи в “Малкият принц”.
Кукленият спектакъл ще събере малки и големи ценители на 18 септември, от 11 ч., в
столичния комплекс Joy Station. Знакови композиции на група P.I.F. в преработен аранжимент са събрани в това представление.
Освен с музика, непрежалимият фронтмен на рок бандата участва и като разказвач
в адаптацията по класиката на Екзюпери.
“Димо беше изключително свързан с кукления театър. Тази негова страст бе слабо известна на масовата публика. Всичко, което
съм правила на сцена през последните
20 години, е белязано и от неговия талант.
Присъствието му въздейства емоционално
във всеки мой спектакъл”, сподели режисьорката Мария Банова. Приятелството им
с Димо Стоянов датира още от студентски-

Режисьорката Мария Банова
с музикантите от P.I.F.
те години в НАТФИЗ.
Душа и глас в историята на “Малкият
принц” влагат още актьорите Юлия Коларова и Неделчо Неделчев. Сценографията е
дело на Мария Банова, която сама изработва куклите си и твърди, че още в процеса на
оформяне на силуета от плат героят сякаш

сам й споделя какъв иска да бъде.
Клубът в Студентски град отваря сцената си за деца и с “Магазинче за ноти”
(25 септември). Постановката разказва “история една за инструменти музикални и техните стопани, за нотички палави и доста
закачливи, за Фрида, която мечтае да стане
певица и за това нотите как научи. И за
Морис льо Дрън - композитор, прочут с
добрината си в целия град!”. Сценарият е на
Здрава Каменова, която зрителите познават
добре като стендъп комик и звезда от сериала “Откраднат живот”. Ролите са поверени
на Мануела Саркисян и Юлия Коларова, а
саундтракът е съставен изцяло от авторска
музика на Димо от P.I.F.
Билети за “Малкият принц” и “Магазинче за ноти” се продават в Eventim, URBO,
Ticketportal и др.

Първите емотикони
се продават онлайн

Разкриха тайната на жена,
която не спи от 40 години

Първите емотикони - изобразено с двоеточие, тире и скоба усмихнато и
намръщено лице,
се продават на
онлайн
търг,
предаде ДПА. Изобразено с двоеточие, тире
Наддаването е и скоби усмихнато лице е
организирано от създадено от Скот Фалман
намиращата се в
Далас аукционна къща ността от двоеточие,
“Херитидж окшънс” и тире и затворени скоби
ще продължи до 23 сеп- да означава шега. Фалман предлага също тази
тември.
Лотът, в който сим- комбинация да е със
волите са включени, значение на “сериозен
съдържа също две есе- съм”. Скоро след това
та, написани за тях от тези символи започват
създателя им Скот Фал- да се използват за израман, както и подписан, зяване на щастие или
поставен в рамка серти- тъга.
Първоначалната цефикат. Професорът по
компютърни науки в на, определена от аукуниверситета “Карнеги ционната къща, е 1000
Мелън” измисля двата щатски долара. Тя вече
изключително популяр- надхвърля 2100 щатски
ни днес символа през долара, а наддаванията
септември 1982 г. Иде- ще продължат още деята му е последовател- сет дни.

Сомнолози от Китай разкриха тайната на жена, която по
нейно признание не е спала от
четири десетилетия, съобщиха
информационни агенции. Ли
Чжанинг от провинция Хънан
твърди, че е спряла да спи, когато е била на 5 или 6 години.
Оттогава прекарва 24 часа накрак.
Съпругът й Лю Суоцин забелязал странното поведение на
жена си, когато се събудил една
СНИМКА BASTILLEPOST.COM
нощ и я видял да върши домакинска работа. Ли твърди, че изобщо не се изморява и няма нужда Състоянието на Ли Чжанинг
е подобно на лунатизъм
от сън. Първоначално мъжът си
помислил, че жена му има безсъние и й вала по-летаргична и по-малко податкупил сънотворни, обаче хапчетата не лива на външни стимули, но може да
помогнали. Ли е ходила в болницата отговаря на въпроси и да се движи своняколко пъти, но лекарите не са откри- бодно.
ли аномалии.
Изследващият я доктор каза, че хоТази година жената е посетила Пе- рата с подобни нарушения на съня обиккинската клиника за сън и дишане, къде- новено се изключват неочаквано за кратто се оказа, че всъщност е спала около ки периоди от време и не могат да спят
16 часа за два дни наблюдение. Но в за дълги, но китайката е с изключително
същото време запазвала способността рядко срещано разстройство. Поради
да се занимава със съзнателна дейност. особеностите на психиката и увереностЛекарите казват, че състоянието й е та, че никога не спи, Ли Чжанинг почива
“подобно на лунатизъм”. Експерти ус- дори по-добре от обикновения човек,
тановиха, че, заспивайки, жената е ста- разкри още лекарят.

ΔÂÌ‡ ÔËÚ‡ Ï˙Ê‡ ÒË:
- ˙‰Â Â ÍÌË„‡Ú‡ ÌË ì ‡Í ‰‡ ‰ÓÊË‚ÂÂÏ ‰Ó ÒÚÓ „Ó‰ËÌËî?
- »Áı‚˙ÎËı ˇ, Á‡˘ÓÚÓ ‚Ë‰ˇı, ˜Â
Ï‡ÈÍ‡ ÚË ˇ ˜ÂÚÂ...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿À¿Õ ÷¿√¿≈¬,
ÓÎËÏÔËÈÒÍË ‚ËˆÂ¯‡ÏÔËÓÌ
ÔÓ ‚‰Ë„‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÊÂÒÚË
¿Õ“ŒÕ ”“≈¬, „Ó‚ÓËÚÂÎ
Ì‡ ÒÎÛÊÂ·ÌÓÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó,
˜ÎÂÌ Ì‡ Õ— Ì‡ ¡—œ
«À¿“»Õ¿ ƒŒÕ◊≈¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
Ã¿–»ﬂ —“¿“”ÀŒ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
¿Í‡‰. Õ» ŒÀ¿ —⁄¡Œ“»ÕŒ¬,
ÙËÁËÍ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ¡¿Õ
ÓÚ 2008 ‰Ó 2012 „.
’–»—“Œ »¬¿ÕŒ¬,
Ì‡Ó‰ÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ,
·Ë‚¯ ÏËÌËÒÚ˙
Ì‡ Ô‡‚ÓÒ˙‰ËÂÚÓ
÷¬≈“¿Õ¿ œ»–ŒÕ Œ¬¿,
ÚÂÌËÒËÒÚÍ‡

Котките крият
7 самоличности
Екип от университета в Хелзинки съобщи, че е идентифицирал 7 различни самоличности и
поведенчески черти, които редовно проявяват мъркащите домашни любимци, съобщи “Стъди
файндс”. Изследването е обхванало 4300 котки от 26 различни
породи.
Сред идентифицираните специфични състояния се открояват следните: активност/игривост, страх, агресия към хората,
общителност (със себеподобни
и с човешки индивиди), проблеми с облекчаването и прекомерна глезотия.
Наред с откриването на различните личности, които проявяват нашите космати приятели,
екипът отбелязва, че някои породи са склонни да показват
повече само едно специфично
качество, а другите са дълбоко
скрити.
“Най-страшната порода е
Руска синя, докато абисинската
е най-безопасна. Бенгалската е
най-активната порода, докато
персийската и екзотичната късокосместа са най-пасивните. Породите, изискващи най-много
грижи и глезене, са сиамската и
балийската, докато турската ван
показва значително по-висока
агресивност към хората и пониска общителност към котките, разкриха изследователите.

СНИМКА БГНЕС

Някои породи са склонни
да показват само едно
специфично качество

Забраниха на шведи да кръстят бебето си Владимир Путин

СНИМКА БГНЕС

Все още не се знае какво
име са дали на детето

В
Швеция
властите
отхвърлиха искането на
съпрузи от град Лахолм в
южната част на страната да
кръстят сина си Владимир
Путин, пише “Дагенс Нихетер”. Родителите трябва да
съобщят на данъчната агенция

как желаят да се казват новородените бебета, като според
местното законодателство
имената не трябва да са обидни, да представляват заплаха за
притежателя или ясно да приличат на фамилии. Обаче така
и не стана ясно кой от тези

принципи е в основата на решението детето да не бъде
кръстено на руския президент.
Това не е първият случай,
в който ведомството слага
вето на подобни искания.
Други имена, които са били
отказани да се дават на деца в

Швеция, включват Форд, Аллах, Пилзнер и Ко.
Според статистиката в
страната живеят 1413 мъже
на име Владимир. Освен това
най-малко двама души имали
фамилията Путин, твърди изданието.
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СПРАВОЧНИК
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ДНЕС

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

ПРОМЕНЛИВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

32

o

С

30

o

С

30

o

С

ВИДИН
32 c

ПЛОВДИВ
30 c

СОФИЯ
27 c

РУСЕ
30 c

САНДАНСКИ
32 c

ВАРНА
27 c

ПЛЕВЕН
29 c

БУРГАС
28 c

30

o

С

30

o

С

30

o

С

Над северозападната половина от страната ще бъде слънчево, а
над югоизточната - облачността ще е разкъсана, по-често значителна. Ще духа слаб вятър от север. Максимални температури
между 27 и 32градуса. Над планините ще има разкъсана облачност,
след обяд намаляваща до незначителна. Ще духа слаб до умерен
вятър. Максимална температура на височина 1200 метра около 20
градуса, на 2000 метра - около 13. Над Черноморието облачността
ще е разкъсана, над южното крайбрежие предимно значителна. Ще
духа слаб вятър от север. Максимални температури на въздуха: 2628 градуса. Температурата на морската вода ще бъде 23 градуса.
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 /4 ÂÔËÁÓ‰/
14.30 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /5 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË
Ò Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 »ÒÚÓËˇ.bg œÂ‰‡ÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡ ‚ œ˙‚ÓÚÓ Ë
¬ÚÓÓÚÓ
·˙Î„‡ÒÍÓ
ˆ‡ÒÚ‚Ó
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /4
ÒÂÁÓÌ, 5 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¡‡ÌÒÍÓ ‰Ê‡Á ÙÂÒÚË‚‡Î
2021: Devet feat.
Jelena Krstic Ë Duo Vila
Madalena /¿‚ÒÚËˇ/
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‡/
04.25 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /5 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

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

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.116
15.00 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.5
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.15,
16
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 ì‘ÂÏ‡Ú‡: ¬ÂÏÂ Á‡
ÔÓ·ÛÊ‰‡ÌÂî - Ë‡ÎËÚË,
Ò.7
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.9
00.05 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.20 ÂÔ.22
01.00 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.2
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.102,
103

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 ìœËÚ‡ÈÚÂ ÏÂ‰ÒÂÒÚ‡Ú‡î
- ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
23.25 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ-ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ
ÚÓÍ-¯ÓÛ
00.05 «‡ 70-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ –ÓÁÂÌ·‡ÛÏ.
ì—˙ÌË˘‡ Í‡È ÓÁÓ‚Ó
‰˙‚Óî
01.05 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
04.10 ìœËÚ‡ÈÚÂ ÏÂ‰ÒÂÒÚ‡Ú‡î
- ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ìœËÚ‡ÈÚÂ ÏÂ‰ÒÂÒÚ‡Ú‡î
- ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Ще откриете добри възможности за бизнес, за
които не сте подозирали
досега. Резултатите няма
да се забавят.

Ще получите всичко, за
което работите. Денят ще
протече динамично. Ще
пътувате, за да организирате бизнеса си.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Разходете се сред природата. Това ще ви вдъхнови за
нови търсения. Освен това
ще ви направи по-добри и
сърдечни.

Добри новини, свързани със
семейството и възможностите за пътуване. Ще
имате материални придобивки.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Следвайте приоритетите
си. Не разпилявайте енергията си. Време е да се
научите да разчитате на
себе си.

Стойте по-далеч от хора,
чието поведение не одобрявате никак. Слушайте какво ви говори разумът и
бъдете внимателни.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Не мислете негативно. Гледайте оптимистично на
живота. Въздържайте се
от прибързани действия в
личните си контакти.

Неочаквана среща ще подобри доста настроението ви. Пред вас се откриват много добри перспективи.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Залагайте на неща, от
които разбирате и няма да
сбъркате. Очакват ви много сериозни финансови придобивки.

Със силни професионални
изяви ще дадете поредна
заявка за израстване в
кариерата. Не бъдете максималисти.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Юридически въпроси ще
занимават представителите на знака. Участие в
бъдещ проект изисква познания, които ви липсват.

Ще станете жертва на
напрежението в личния
живот от последните дни.
То ще внесе обърканост и
колебания в действията ви.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ПОНЕДЕЛНИК
13 СЕПТЕМВРИ

15

СПОРТ

2021

Славия спъна ЦСКА-Сф
„Червените” изпуснаха да бият десет „бели” преди битката с Рома
Славия спря ЦСКА-Сф в
мача от VII кръг на efbet Лига.
Срещата
на
“Армията”
завърши 1:1, като най-старият
столичен клуб стигна до точката в добавеното време.
“Червените” дръпнаха чрез
Жорди Кайседо (62), а после
Греъм Кери (76) профука дузпа. Футболистите на Стойчо
Младенов играха с човек повече от 54-ата минута заради втори жълт картон на французина
Кемело Нгуена, дебютирал за
“белите”. “Червените” изпуснаха куп положения, а в първата
добавена минута резервата
Мартин Атанасов ги наказа. С
основна заслуга за точката бе
вратарят на гостите Светослав
Вуцов, който спаси редица ситуации, включително и удара от
11-те метра на Кери.
Двубоят бе генерална репетиция за ЦСКА-Сф преди гостуването на Рома в груповата
фаза на Лигата на конференциите в четвъртък. От пейката в
края влезе и новият нападател
Калоян Кръстев, пристигнал от
Славия. Тимът обаче показа

СНИМКА SPORTAL.BG

Мартин Атанасов (вдясно) и съотборниците му от Славия
се радват на изравнителния гол срещу ЦСКА
слаби страни преди визитата на
“Олимпико”.
Първи официален мач за
“червените” записа още едно от
новите попълнения - хърват-

ският полузащитник Карло
Мухар, който бе титуляр.
Стойчо Младенов заложи на
всичко най-добро за срещата,
която започна равностойно, но

в 10-ата минута бе контузен
Жеферсон и той бе заменен от
Асен Дончев.
Славия събра 14 т. и остана
на 1 от лидера Лудогорец, кой-

Лудогорец
Роналдо с два гола при дебюта за Юнайтед
излезе начело
Лингард (90+2), а почетно за
Лудогорец оглави класирането в efbet Лига. “Орлите”
победиха Черно море с 2:0 в
мач от VII кръг и събраха 15
т. Те записаха пети пореден
успех и продължават без
грешка в първенството, като
са с две срещи по-малко, отложени заради евроизявите
им. В Разград головете вкараха Елвис Ману (16) и Кирил
Десподов (70-д).
“Поддържахме добре
ритъма на мача. Имахме шансове, вкарахме голове. Искам
да вкарваме още, но като цяло
съм доволен от показаното.
Момчетата желаеха победата
и се трудеха за нея. Постигнахме нещо, което е трудно
след пауза за националния отбор - да спечелим”, обяви треньорът Валдас Дамбраускас.

Кристиано Роналдо открива резултата срещу
Нюкасъл при завръщането си за Манчестър Юнайтед.
Португалецът вече има 120 гола за “червените дяволи”
Кристиано Роналдо впечатли при повторния си дебют с екипа на Манчестър
Юнайтед. Петкратният носител на “Златната топка” заби

първите два гола за разгрома
над Нюкасъл с 4:1 в 45-ата и
62-ата мин. На “Олд Трафорд” се разписаха още Бруно Фернандеш (80) и Джеси

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

“свраките” вкара Хавиер
Манкийо (56). За португалеца това бе първа среща за
“червените дяволи” след 12
години и 118 дни.
“Беше нереално, изобщо не
очаквах, че хората ще скандират името ми през цялото време, че ще се радват толкова
много. Посрещането беше
фантастично. Бях нервен през
цялата нощ, защото мислех как
искам да се представя добре,
да изиграя добър мач. Завръщането ми на “Олд Трафорд”
е бързо напомняне защо този
стадион е известен като “Театъра на мечтите”. За мен това
винаги е било магическо място, където можеш да постигнеш всичко, което си наумиш”,
каза 36-годишният нападател,
който през август бе купен от
Ювентус за 15 милиона евро.

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‚‡

РЕЗУЛТАТИ

VII кръг
ЦСКА-Сф - Славия 1:1
1:0 Кайседо (62) 1:1 Атанасов (90+1), ЧК: Нгуена (С-54); Лудогорец - Черно море 2:0 1:0 Ману (16) 2:0
Десподов (70-д); Локо Сф - Пирин 2:1
0:1 Станоев (12) 1:1 Октавио (25) 2:1
Крачунов (65-д); снощи: ЦСКА 1948 Ботев Вр; Локо Пд - Левски; днес,
18.15: Берое - Царско село; 20.30: Ботев Пд - Арда
Втора лига
IX кръг: Струмска слава - Хебър
0:1 Ж. Петков (45); Ботев Пд-2 - Етър
0:2 0:1 М. Петков (6) 0:2 Кнежевич (53);
снощи: Спортист Св - Миньор; Нефтохимик - Септември Сим; Септември
Сф - Лудогорец-2; Спартак Вн - Левски Лом; Созопол - Марек; Монтана Янтра; днес, 17.00: Марица - Литекс;
18.00: ЦСКА 1948-2 - Добруджа.
ГЛЕДАЙТЕ

»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

то е с 2 мача по-малко. ЦСКАСф е пети с 10 т.
“Това аристократично поведение в края не е присъщо за
ЦСКА. Трябваше да притискаме противника. Една ситуация
ни отне двете точки. Имахме
възможност да вкараме втори,
трети и четвърти гол, но класата в завършващата част липсваше. Едно излишно самочувствие, което ще е с покритие,
когато пребиеш противника,
вкараш му два-три гола. Хубаво ще е да не загубим срещу
Рома”, обяви Младенов.
“Раздадохме се на 100%.
Това, което се случи в последните минути, е абсолютно заслужено. Ние имахме първи
положения - ако бяхме вкарали, не се знае в каква посока
щеше да се развие мачът. Наймного ме радва това, което
показахме. И с 10 човека
търсихме да изравним и успяхме. Имаме добри млади момчетата, дано продължават по
същия начин и да израстват”,
обяви треньорът на “белите”
Златомир Загорчич.

‘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
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¿‰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¿

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
18.15 Берое - Царско
20.30 Ботев Пд - Арда
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
22.00 Евертън - Бърнли
ПО РИНГ
23.15 Тондела - Ещорил
ПО МАКС СПОРТ 2
21.00 Хетафе - Елче
ПО МАКС СПОРТ 3
21.45 Болоня - Верона
ПО МАКС СПОРТ 4
23.00 Гранада - Бетис
ПО БНТ 3
ФУТЗАЛ, СП В ЛИТВА
19.55 Виетнам - Бразилия
ПО РИНГ
ВОЛЕЙБОЛ, ЕП ЗА МЪЖЕ
17.00 Словакия - Хърватия
20.00 Франция - Чехия
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Нестеров загуби финала
на двойки в Ню Йорк
Пьотр Нестеров загуби на
финала на двойки в юношеския
турнир на Откритото първенство на САЩ по тенис. Българинът и Вячеслав Биелински
(Укр) отстъпиха в спора за трофея на Макс Вестфал (Фр) и
Колман Вон (Хонконг) с 3:6,
7:5, 1:10 за 68 мин. Българинът
изигра перфектен мач, като бе
водещият в двойката и впечатляваше със сервисите си.
Натурализираният руснак и
украинецът изостанаха с 2:5 в
първия сет и го загубиха с 3:6.
Драмата във втората част за-

почна след 4:4. Нестеров и Биелински стигнаха първи до
пробив за 5:4, но веднага допуснаха рибрейк за 5:5. Нестеров и Биелински отново пробиха и поведоха с 6:5 и този
път успяха да спечелят сета.
Стигна се до шампионски тайбрек, в който обаче Вестфал и
Вонг бяха безупречни и триумфираха с 10:1 т.
“Поздравления на Колман
и Макс. Поздравявам и моя
партньор, насладих се на това
да играя с него тази седмица.
Благодаря на моя треньор

Пьотр Нестеров (вдясно) и Вячеслав Белински (Укр) позират
с купите при юношите, след като загубиха финала на US Open
Хуан Мануел, както и на
всички фенове, че дойдоха и
се надявам да се видим в бъде-

ще”, заяви Нестеров.
На сингъл българинът стигна до 1/4-финалите, а на двой-

ки с Биелински записаха две
победи в събота, за да играят
на финала.

18-годишна е №1 на US Open
Радукану е първата квалификантка в историята с титла от Големия шлем
Ема Радукану е новата шампионка
на US Open в най-младия финал на турнир от Големия шлем от 1999 г. Тръгналата от квалификациите като №150 британка спечели и последния мач в надпреварата, без да загуби сет в турнира, за да
вдигне най-голямата титла в своята кариера. Тя е първата квалификантка в
“Оупън ерата”, триумфирала с титла от
Големия шлем. Успехът ще я изстреля
като №23 в ранглистата.
В спор за отличието британката с
майка китайка и баща румънец надигра друга тийнейджърка - 19-годишната
канадка Лейла Фернандес, която също
спечели привърженици с изявите си
през двете седмици в Ню Йорк. Мачът
бе наблюдаван от хиляди фенове на
централния корт “Артър Аш Стейдиъм” и завърши 6:4, 6:3 за Радукану
след час и 52 минути.
Фернандес първа допусна пробив и
изостана с 0:2, но последва моментален рибрейк. При 2:2 започна истинската битка за всяка точка. Фернандес
обаче бе в ролята на догонваща в поголяма част от разиграванията. Лейла
не намираше слаби места на против-

Щастливата Ема Радукану с трофея от US Open
ничката си и често не успяваше да смогне на високите обороти. Макар и да
успя да запази равенството в резултата
до 4:4, канадката се поддаде на обзелото я напрежение в най-ключовия момент от сета и допусна нов пробив,

Боби Михайлов ще води
„служебно” БФС още 4 години
Боби Михайлов ще
ръководи БФС още 4 години, разкри членът на
Изпълкома Йордан Лечков. Това ще се случи, ако
на 12 октомври се състои
извънреден конгрес, както СГС реши. Сливналията призна, че ще обжалват взетите решения, каквито и да са те, а съдебните дела ще траят 4 години. През този период
избори няма как да бъдат
провеждани.
“Една съдийка погази
Устава на БФС с решението си да назначи извънреден конгрес. Има доста
пропуски в това решение.
Най-важното е, че в насрочването му в дневния
ред не е посочена точка за

бюджета за следващата
година. Според Устава
конгрес се организира от
президента на БФС, със
съответния дневен ред. На
Изпълкома гласувахме да
има редовни избори на 18
март 2022 г., което е съобразено с Устава.
Нека изчакаме 2-3 дни,
за да видим какво ще стане. Мисля, че ще има развитие. Влязохме в казус,
от който футболът няма
полза. Вместо да се концентрираме върху хубавите неща във футболно отношение, гледаме пак към
негативното. Много хора
бяха лоялни с подаването
си на оставка заедно с президента Борислав Михайлов, а след това се оттег-

лиха и бяха готови за кандидати за президенти. Това
е липса на лоялност.
Защо трябва да се
концентрираме само към
Бербатов и думата “промяна” и тя трябва да е
свързана с неговото име?
Тези млади момчета имат
големи успехи като кариери, но нямат управленски опит. Този извънреден конгрес ми прилича
на подмяна. Задачата на
БФС не е да строи стадиони и терени. Това са
задължения на държавата и общините. Най-важното за промяна в
българския футбол е
промяна в Закона за финансиране на спорта”,
каза Лечков пред БНТ.

който й коства загуба на частта с 4:6.
Във втория сет интригата отново не
липсваше. Атмосферата по трибуните
допълнително нажежаваше обстановката
на корта и увеличаваше притеснението
на тенисистките. Макар и публиката по-

вече да подкрепяше Радукану, Фернандес
не се предаде, продължи да демонстрира
високо ниво, но това не бе достатъчно.
Двете тенисистки си размениха по един
пробив на старта на втората част, но
след 2:2 Радукану отново бе безпогрешна и поведе с 5:2. По всичко личеше, че
това е краят, но Фернандес не се “даде
без бой”. Тя спаси два мачбола, измъкна
един маратонски гейм и бе на път да
реализира рибрейк. Радукану обаче намери сили да запази аванса си.
“Бих искала на първо място да поздравя Лейла и нейния щаб, защото тя
показа страхотен тенис и победи едни
от най-добрите състезателки в света.
Мачът беше наистина труден, а нивото
- високо, надявам се тепърва да се срещаме на много финали. Феновете в Ню
Йорк с подкрепата си ме накараха да се
чувствам като у дома още от началото
на квалификациите. Аз съм едва на 18
години и не изпитвам никакво напрежение. Подхождам свободно към всяка
трудност и така преминах през всички
препятствия през последните седмици.
Трябва да продължа да се наслаждавам
на живота”, заяви шампионката.

Даниел Рикардо победи на „Монца”
Даниел Рикардо триумфира за Гран при на
Италия във Формула 1.
На пистата “Монца” австралиецът оглави колоната още на старта и до
края не позволи някой да
го притесни. Пилотът на
Макларън записа трети
успех, а радостта на британския тим е двойна, защото втори се нареди
Ландо Норис. Британецът бе по-бавен с 1,747
сек. Последен на почетната стълбица се качи
Валтери Ботас (Фин) - на
4,921 сек. Пилотът на
Мерцедес стартира последен, но с изключително каране се добра до подиума. Това е първа победа за Макларън от 2012
г., а за Рикардо - от 2018

г. Австралиецът фиксира
1:24,812 мин. в най-бързата си обиколка и заслужи
допълнителната точка.
Големите фаворити за
световната титла Люис
Хамилтън и Макс Верстапен не видяха финала.
Двамата се сблъскаха на
първия шикан в 26-ата
обиколка и отпаднаха. Те
се отърваха без драскотини, но реално ореолът над
главата на Люис спаси
живота му.
“Не знаех дали след
старта ще успеем да
държим всички зад мен.
Никой не очакваше да
водя още от началото до
самия финал. Още в петък
обаче имах някакво предчувствие. През паузата
осмислих доста неща. Не-

вероятно е не само да спечеля, а да запишем двоен
успех”, каза Рикардо. Той
е с италианско потекло и
поздрави тифозите по
трибуните, след като пилотите на Ферари Шарл
Леклер (Фр) и Карлос
Сайнц (Исп) завършиха
четвърти и шести.
“Имахме силен уикенд. Работихме стъпка
по стъпка за този момент.
Щастлив съм за отбора.
Исках победата, но можеше да завършим като другите двама претенденти”,
каза Норис.
В класирането води
Верстапен с 226,5 т., пред
Хамилтън - 221,5, Ботас 141, и др. Следващото
състезание в Сочи, Русия,
е на 26 септември.
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