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Парламентът - до 16 септември
В четвъртък президентът Румен Радев ще разпусне Народното събрание. Тогава ще стане ясен и съставът на новия служебен
кабинет, който ще подпомага провеждането на изборите.
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Хлябът гони 2 лева
Поне 2600 лв. трябват за издръжката на тричленно семейство

Ц

Животът у нас поскъпна
драстично за година в условията на пандемия, а цените на храни, услуги и
горива продължават да растат с изпреварващ темп
спрямо ръста на заплатата,
сочи проучване на КНСБ.

ели 300-400 хиляди дози ваксини отиват на вятъра в края на
септември поради изтекъл срок
на годност (стр. 3). Ще ги бракуваме или даряваме, където можем, понеже българите не искат
да се боцкат. Искат да мрат. Така
излиза. Пък и е факт - последни
сме в ЕС по процент ваксинирани и първи по смъртност. Май
сме първи и по антиваксъри,
които си развяват парцала на
воля по всички телевизии. Канят
ги, бе, какво са виновни!
Не ми е известно правото да
мреш доброволно да е сред приетите в света права на човека.
Но знам, че да причиниш смъртта
на друг е престъпление. Дори
ако си го гушкал в дискотеката.
На никого не му прави кеф да се
увива с маски и да го имунизират задължително. И във Франция има протести срещу мерките, защото хората искат да работят и да се веселят свободно, ама
там ваксинираните все пак са
60%, а у нас няма 20%. Може би
здравният инспектор доц. Кунчев е прав - политиците не вземат решителни мерки, понеже
не са популярни и не им е изгодно предизборно! Само че
близо 20 000 вече загубиха живота си, колко още трябва да
измрат, та останалите живи да
им вържат в кърпа изборите?
Разни популярни лица са хванати да рекламират лотарията, но
има ли едно да пропагандира ваксинацията?

До края на годината се
очаква килограм хляб да
струва 2 лв. Най-драстичен
е скокът при олиото - с
43% за година, на краставиците - с 36%, и на прасковите - с над 24%. Природният газ е поскъпнал със

158% и очакванията са да
расте още. От 1 юли се
вдигна цената на тока с
4,4% и на парното с 16,1%.
Повишението при горивата
е с над 25%.
Очакванията на синдиката са в края на годината

заплатата за издръжка за
тричленно домакинство да
нарасне с около 4-5% и да
стигне 2600 лв., което означава и двамата родители
да получават минимум по
1300 лева.
Стр. 2
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Правната комисия в Народното събрание прие да закрие специализираните съдилища
и прокуратури. Решението обаче е по-скоро символично, тъй като парламентът няма
да стигне до второ четене на законопроекта преди разпускането си
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КНСБ отчете драстично
поскъпване на живота
Поне 2600 лева трябват за издръжката на тричленно семейство
Драстично поскъпване за
година на някои стоки от
първа необходимост и силно
завишени цени на други показва проучване на КНСБ за
32 хранителни и нехранителни продукта, проведено от 26
август до 1 септември. Целта
на изследването е да представи ценовата динамика в началото на есенния сезон в условията на извънредната епидемична обстановка. Според
синдиката поскъпването на
някои основни храни като
хляба и олиото е неизбежно,
тъй като нарастването на цените на тока и транспорта

пряко се отразява на производствените разходи.
Поскъпването е основно
при стоки, които имат по-голям дял в основната потребителска кошница, сочи анализът.
Средната цена на слънчогледовото олио е 3,86 лв. при 2,70
лв. през септември 2020 г.
Цената на хляба ускорено изпреварва нарастването на общите ценови нива, като очакванията са до края на годината
да достигне 1,80 лв. - 2 лв. за
кг. Ръстът при брашното е
7,3%. Цените на някои зеленчуци бележат значително нарастване за едногодишен пери-

од, като най-драстично е при
краставиците - с близо 36%,
доматите - със 17,7%, червения пипер - 23,7%, зелето - с
18%. Най-голямо поскъпване
на плодовете се наблюдава
при прасковите - с 24,1% за
година, и сега струват средно
3,30 лв. От месните продукти
значително нарастване се наблюдава при цената на пилешкото - със 7,5%, на сухите
колбаси - с 4%.
Възходящ тренд се отчита
и при горивата: масовият бензин А-95 нараства с 26,8%, а
дизелът - с 25,4%. Средната
цена на литър А-95 и на ди-

зела е 2,27 лв.
В условия на пандемия за
домакинствата, особено тези
с ограничено потребление,
семейният бюджет ще бъде
насочен основно за храна,
поддържане на дома и транспорт, докато останалите разходи ще се ограничават. Затова усещането при тези домакинства е за по-висока инфлация и реален спад на покупателната възможност, посочват
от КНСБ.
Минималната заплата нараства от началото на годината с 6,6%, но с повишаването на инфлацията на жиз-

неноважни стоки и услуги
този ръст съвсем не е достатъчен, за да се запази покупателната способност на
около 502 хиляди (23,4%)
наети лица, анализира синдикатът. КНСБ очаква ръст на
броя на енергийно бедните
хора заради поскъпването на
тока, парното и водата. Прогнозата е да продължи да нараства издръжката на живота
и оттам и заплатата, нужна за
издръжка. Очакванията на
синдиката са в края на годината заплатата за издръжка за
тричленно домакинство да нарасне с около 4-5%, което означава, че и двамата родители трябва да получават минимум по 1300 лв.

Почти всеки втори
у нас смята, че
страната върви зле

СНИМКА БГНЕС

Все още се установява причината за пожара, изпепелил две леки коли в разложкото
село Годлево. Стойността на щетите не е ясна, за щастие няма пострадали хора

44% от българите смятат, че като цяло ситуацията в страната отива на зле, 29 на сто не виждат
нито подобрение, нито влошаване, а само 24% вярват, че държавата се оправя. Това показва представително проучване на “Евробарометър” по поръчка
на Европарламента, проведено в периода 17-25 август във всички страни членки на ЕС.
Обществото у нас е разочаровано, че България отива на трети парламентарни избори в рамките на година.
Много хора не виждат в личен план промяна или говорят за влошаване. Половината са притеснени, че лошото
управление на пандемията у нас се отразява много зле
на финансите на домакинството им.
В същото време на въпроса как се променят
лично за тях нещата 40% отговарят, че най-общо
всичко се движи в правилната посока. За влошаване
на личното им финансово положение признават 17%,
а 35 на сто отговарят с “нито едното, нито другото”. По отношение на личните си финанси обаче
българите се оказват далеч по-големи оптимисти
спрямо средния показател за ЕС, който е 36%. По
този въпрос България попада в относително оптимистичната група на Румъния, Испания, Португалия
и Латвия. Най-тревожни за последиците от пандемията за финансите на домакинството им са в Гърция
и Кипър. Най-големи оптимисти пък са в Швеция,
Дания и Нидерландия.

1335 екипа ще търсят по домовете
28 училища ще получат
техника за професионално отпаднали от училище деца
обучение
Към просветното минис- и октомври да бъдат посете- ране на рисковете от отпа28 училища ще модернизират учебните си лаборатории, кабинети и производствени бази с нова техника и специализирани
софтуерни продукти за обучение по професии. За проектите са
предвидени 2 238 000 лева по модул “Подобряване на материално-техническата база” на Националната програма “Професионално образование и обучение”. Инвестициите са насочени към 4
средни училища с професионални паралелки и към професионални гимназии, които подготвят специалисти в сферата на туризма,
селското стопанство, производствените технологии, транспорта,
електротехниката и енергетиката и др. Максималната стойност на
всеки проект е 100 000 лева, което включва и най-малко 10%
съфинансиране от фирми-партньори на училищата. Училищата
вече са получили 65% от сумите, а до края на годината ще получат
и остатъка. По тази програма в 37 професионални направления се
разработват нови типови учебни планове и програми. Изготвят се
и осем електронни учебни помагала. Създават се също национални изпитни програми от професионални гимназии в партньорство
със сродни училища и представители на бизнеса.
По програмата са обучени над 300 учители.

терство са сформирани
1335 екипа, които ще търсят
по домовете отпаднали от
училище деца, съобщи министърът на образоването
проф. Николай Денков след
заседание на Координационното звено по Механизма за
взаимодействие по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система.
В групите са включени 19
915 преподаватели, социални работници, полицаи,
представители на общините
и областните управи, регионалните управления на образованието и здравните инспекции.
Очаква се през септември

ни над 20 500 деца. Участниците в екипите ще бъдат
допълнително обучени да
правят интегрирана оценка
на потребностите на децата
и учениците, обясни проф.
Денков. Чрез нея ще се проследяват всички фактори в
живота и социалната среда
на децата и учениците, както и евентуалните рискове
от социална изолация или
отпадане от образователната система и др.
Очаква се до 20 септември да бъдат обучени първите 140 експерти, а до 30
октомври - всички останали.
Оценката ще позволи да
се предложат по-адекватни
мерки не само за минимизи-

дане или от натрупване на
допълнителни образователни дефицити, но и за подобряване на социалната среда.
Експертите ще съдействат за
адресна регистрация, записване на родителите в бюро
по труда, социално или друг
вид подпомагане, записване
в детска градина и други.
Близо 1/4 от записаните
в предучилищно или училищно образование деца са в
риск от отпадане. Делът им
се е увеличил заради дългите периоди на дистанционно обучение. Най-много е
броят им в Пловдив, Сливен,
Стара Загора, София-град,
София-област, Бургас и Пазарджик.
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БЪЛГАРИЯ

Анализаторът Илиян Василев
Разпускането на Народното събрание и назначаването на нов служебен кабинет ще стане на 16 септември. Новината дойде с лаконично прессъобщение от
“Дондуков” 2, в което се
посочва, че тогава държавният глава Румен Радев ще
изпълни конституционните
си правомощия по освобождаването на НС. Това означава, че насроченото за утре
пленарно заседание ще е последното за краткия, но бурен живот на 46 Народно
събрание. Извънредните парламентарни избори ще се
проведат на 14 ноември заедно с първия тур на вота за
президент и вицепрезидент.
И през вчерашния ден народните
представители
продължиха с процедурните
хватки и размяната на обви-

рум заради отсъствието на
депутати от ИБГНИ, ГЕРБ и
ДПС. Това бе второто провалено заседание заради липса на кворум от петък насам.
В Законопроекта се предвижда намаляване броя на
лицата, ползващи охрана и
специализиран транспорт.
Николай Хаджигенов от
ИБГНИ се оправда, че имал
личен ангажимент и затова
закъснял. По думите му комисията за полицейското насилие има препоръки, които
ще изпрати на Софийската
градска прокуратура, а не на
главния прокурор. Депутати
искат отстраняване и разследване срещу отделни
длъжностни лица - началника на НСО Емил Тонев, прокурор Вероника Трифонова
и полицейски служители.
Констатирахме ужасяващо

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

На първо четене правната комисия прие закриването на спецсъдилища,
този парламент обаче няма да успее да завърши процедурата

В четвъртък президентът
разпуска парламента
Липса на кворум провали комисията за контрол на СРС,
депутати препоръчват отстраняване на шефа на НСО
нения. Сутринта се провали
обсъждането на второ четене на промените в Закона за
Националната служба за охрана, защото парламентарната комисия за контрол над
службите за сигурност, прилагането и използването на
СРС и достъпа до данните по
Закона за електронните
съобщения се провали. Председателят на комисията
Светлин Стоянов заяви, че
комисията не е събрала кво-

полицейско насилие, прикривано със съучастие на
длъжностни лица и магистрати, каза Хаджигенов. Според
него някои записи с полицейско насилие са били целенасочено изтрити, освен
това Тонев бил писал до два
съдебни състава, че службата не разполага с такива кадри. Комисията иска отстраняването на прокурорката,
която е работила по случая.
Според Хаджигенов тя е

излъгала, че не разполага със
записи, уличаващи униформени в насилие.
От “Демократична България” обявиха, че ще поискат
ново свикване на комисията
днес. ДБ настоява още председателят на НС Ива Митева
да свика днес и извънредно
пленарно заседание на парламента, на което Бюрото по
защита да бъде окончателно
отнето от главния прокурор
Иван Гешев. Тя обаче обяви,

че няма да наруши правилника, като пренебрегне сроковете в правилника. Митева
напомни, че депутатите увеличиха изискуемото време от
24 часа на 72 часа, за да може
парламентът да работи покачествено и по-обмислено.
Тя попита защо Мая Манолова и Христо Иванов не са
поискали свикване на извънредно заседание още в
петък, а са го проспали.
Заседание все пак прове-

Изтича годността на още
над 300 000 ваксини
В края на септември
изтича срокът на годност на 300-400 хиляди
ваксини срещу КОВИД19, алармира отново
главният държавен здравен инспектор Ангел
Кунчев в тв интервю.
По думите му на ден се
правят по 15-20 000
имунизации и с този
темп няма как те да
бъдат използвани. Ако
ваксините не бъдат дарени на други страни, те
ще бъдат изхвърлени.
Предложил съм да
има задължителна ваксинация на медиците и на
социалните работници,
напомни Кунчев, който

не смята, че това би нарушило граждански права. По думите му найважното е да не се позволи заради професионални отговорности да
се заразяват хора. Отдавна се видя, че в домовете за стари хора неимунизиран персонал
внесе инфекцията и се
стигна до епидемични
взривове, припомни той.
Вълната от КОВИД19 ще има поне още един
пик след сегашния, предупреди математикът от
БАН проф. Николай Витанов. Според него за
това ще допринесат
връщането от отпуска,

започването на учебната
година и застудяването.
Доц. Любомира Гломб,
началник на отдел “Вирусология” в НЦЗПБ,
обясни, че с течение на
времето имунитетът от
ваксините избледнява и
може би е добре да се
слага и трета доза.
Вирусът изглежда
много безобиден на
пръв поглед, но не е,
защото нито той е свикнал с нас, нито ние с
него, заяви проф. д-р Радостина Александрова
по време на дискусия за
подпомагане на ваксинационната кампания,
организирана от БАН.

де правната комисия. Тя найсетне успя да мине на първо
четене промените в Закона за
съдебната власт и с 11 гласа
“за”, без “против” и въздържали се, прие закриването на специализираните
съдилища и прокуратури. До
реални действия обаче едва
ли ще се стигне, тъй като
предвид разпускането на Народното събрание за второто четене на законопроекта
няма да има време.

Пак замърсиха
река Луда Яна
Тя посочи, че в края на
август средно по 303
деца на ден, заразени с
КОВИД, са приемани в
болница. Между 14 юни
и 6 юли заразени са
били 0,27% ученици от
началното училище,
0,42% в средни училища и гимназии и 0,27%
учители. Проф. Александрова предупреди,
че респираторният вирус не е изчезнал и
върви ръка за ръка с
КОВИД-19. За всички
налични ваксини се
знае, че пазят от тежко
боледуване, от усложнения и от смърт, заяви
ученият.

За поредното шокиращо замърсяване на
река Луда Яна сезираха
жителите на пазарджишкото село Цар Асен. Водите са с необичаен
тюркоазено-зелен цвят,
показва тв репортаж.
Властите взеха проби и
обещаха проверки. Миналата седмица е свикан
извънреден областен
щаб, който е обсъждал
проблема със замърсяването.
Рибата е изчезнала от
реката. От Министерството на околната среда
и водите обясняват, че е
извършена проверка на
инсталацията за добив

на електролитна мед, установена е авария на водопровод и са дадени
предписания. МОСВ допълва, че от 2015 г. досега за нарушения на
екологичното законодателство са съставени
11 акта на обща стойност 87 хил. лв. Кметът
на Цар Асен Георги
Спасов обясни, че земеделците също страдат от
проблема с реката, и
онагледи ситуацията с
дини, поливани с отровените води.
Местните са готови
да сигнализират евроинституциите за проблема
и да излязат на протест.
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Създават индустриална
зона „Марица Изток”
Кирил Петков
и Асен Василев
се включиха
в подписка
в защита на
въгледобивния
комплекс
Една от приоритетните
Индустриални зони, които
трябва да се създадат в бъдеще, трябва да бъде в района на
Раднево и Стара Загора. Това
заяви министърът на икономиката Кирил Петков. Двамата с
министъра на финансите Асен
Василев участваха в среща с
представители на синдикатите
в “Мини Марица Изток” и
ТЕЦ 2. Те се включиха и в
подписката за запазване на
въглищния комплекс и работните места, която вече събра
подкрепата на над 100 хиляди
души. Министър Петков отрече срещата да е предизборна и
посочи, че е обещал на синдикатите да дойде на място.
“За нас хората са много
важни, говорим за над 10 хи-

СНИМКА БНР

Асен Василев и Кирил Петков се включиха и в подписката за запазване на въглищния
комплекс и работните места, която вече събра подкрепата на над 100 хиляди души
ляди работни места, общо са
засегнати над 20 хиляди души
с техните семейства. Не може
да правим планове само на база
стратегии, трябва да имаме
обратната връзка, да дискутираме с тях и затова сме тук.

Това не става от София, става
от Раднево”, каза министърът
на икономиката.
“Докато сме служебни министри, ще си вършим работата като такива. Това ни е и
днешният фокус, дошли сме тук

Влаковете у нас са закъснели
с 203 хил. минути за половин година

Безплатните тестове
за туристи се провалиха
Само 9 дни продължи работата на широко
рекламираната програма
за насърчаване на организираните български
туристи за пътуване в
чужбина чрез предоставяне на безплатни антигенни тестове чрез туристическите агенции. Това
съобщават от Обединение “Бъдеще за туризма”.
Районните здравни инспекции ненадейно и тихомълком спряха предоставянето на тестовете,
въпреки че програмата се
подготвяше два месеца,
твърдят от туристическите агенции.
“Проведохме десетки разговори с министър Балтова и нейния заместник Даниела
Стоева, с безброй експерти от РЗИ и Министерството на здравеопазването. От тях научихме само, че коорди-

нация между държавните институции няма.
Възмутени сме от ненадейното спиране на
програмата след нейното широко рекламиране
в медиите. Разочаровани сме, тъй като положихме огромни усилия
и създадохме очаквания
у клиентите си, че ще
облекчим поне малко
финансовата тежест.
Тези тестове бяха
възможност браншът да
заработи”, посочва Павлина Илиева.
В същото време от
Министерството на туризма съобщиха, че са
изплатени на 89 туроператора общо 11,2 млн.
лв. От ведомството посочват, че с парите, които са по линия на антикризисните мерки заради пандемията, трябва да се върнат пари на
предплатили пътувания

да говорим с хората, да чуем
техните мнения и да ги обединим с нашите стратегии, залегнали в Плана за възстановяване. В него един от приоритетите са индустриалните зони”,
каза Петков.

Министърът на финансите Асен Василев допълни, че
освен Плана за възстановяване трябва да се предвидят
и средствата от Фонда за
справедлив преход, които са
1,3 млрд. лв. и са специално
за въглищните региони. Работата по това още не е започнала и затова е важно да
чуем какви идеи имат хората, за да започнат да се планират, каза Василев.
Той припомни, че Маришкият басейн дава около 40%
от електрическата енергия на
страната, без да се ползват
вносни суровини. Много е
важно тези 40% да си останат наши, да не зависим от
внос на суровини, изтъкна
финансовият министър. Той
коментира и промяната в
бюджета, който предвижда
увеличени разходи за пенсии,
като бе категоричен, че това
няма да увеличи данъците и
осигуровките. “Няма такова
нещо. Разчетите ги дадохме
на бюджетната комисия, спокойно може да се поеме абсолютно всичко като увеличение, без да се пипат данъците, каза финансовият министър.

туристи в периода 1.0331.12 2020 г. В средата
на март миналата година бе въведено извънредно положение и
редица предплатени
пътувания тогава и покъсно бяха отменени. И
при предишни траншове туроператори са получавали помощ за такава цел, но по техни
данни отпуснатите суми
не могат да покрият
дълговете им към клиенти, които не са се съгласили предплатените
суми да бъдат пренасочени за следващи пътувания. Официални данни за размера на този
дълг няма. Най-малката
сума от плащането в
момента е 150 лв., а найголямата достига над
1,3 млн. лв. Тя зависи от
оборота на туроператора и е до 15% от него за
2019 г. без ДДС.

Влаковете на БДЖ за половин година са закъснели с 202 945 минути,
а непристигналите навреме влакове в
крайна гара са 7540. Това показва
докладът за дейността на “БДЖ
Пътнически превози” за първото
полугодие на 2021 г.
Главните причини за закъсненията
на влаковете на БДЖ са ясни - основно повреда на локомотив или липса
на локомотив в над 80% от случаите.
Нетната загуба на държавния превозвач също се увеличава за първото полугодие на 2021 г. Това се дължи
основно на увеличените разходи за
външни услуги - ремонти и инфраст-

руктурни такси, повече са и разходите за ел. енергия.
В същото време транспортният
министър Георги Тодоров се похвали,
че в рамките на управлението на служебния кабинет са стартирани проекти за изграждане и модернизация на
жп инфраструктурата за над 1 милиард лева. Той участва в откриването
на новата академична година на ВТУ
“Тодор Каблешков”. Георги Тодоров е
отбелязал, че усилията на държавата
дават видими резултати за успешно интегриране на картата на европейската
железопътна мрежа, съобщиха от
транспортното министерство.

Производството на мляко намалява
Поголовието от млечни крави в България през 2021 г. ще
намалее до 221 хил. животни, с
3% по-малко в сравнение с 2020
г., прогнозира Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Според
анализаторите стадото от млеч-

ни овце също ще претърпи съкращение до 955 хил. глави, което е
2% надолу. Оценките на CAPA
за общото производство на мляко в България за 2021 г. са за 985
хил. тона или с 2% по-малко в
сравнение с 2020 г. в резултат на
засушаването през основните

пасищни месеци и поскъпналите
фуражи. През първите седем месеца на годината в страната са
преработени общо 440 345 тона
мляко според агростатистиката
на земеделското министерство.
От това количество преработеното краве мляко е 410 758 т

или 93,28%. Пакетираните пресни млека през юли 2021 г. бележат най-ниската си стойност с
5672 т, като най-голямо количество е било произведено през
март - 7748 т. До 133 т намалява
и производството на краве мляко за пиене с добавки, при пик от

346 т. през април. През юли за
трети пореден месец намалява
производството на сирена и на
масло, като расте производството на кисело мляко до 17 512 т.
Производството на имитиращи
сирена расте четвърти пореден
месец през юли и достига 1340 т.

www.duma.bg

ДАТАТА
ВТОРНИК
14 СЕПТЕМВРИ

ОБЩЕСТВО

2021

14

5

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИТE ПОЖАРНИКАРИ. На тази дата през 1905
г. става факт
първото професионално обединение на пожарникарите в
България. Денят е обявен за
празник с решение на МС от 12 септември 1995 г.
Днес е празник на град Силистра и на вестник
“Българска армия”.
407 - УМИРА ЙОАН ЗЛАТОУСТ, ПРОПОВЕДНИК И БОГОСЛОВ (Р. 349 Г.).
Една от най-значимите личности
в историята на православната
църква. Наречен е Златоуст заради красноречието си. Оставил
най-голямото по обем богословско
творчество в източната църква.
Най-известна е “Св. Божествена
Литургия на св. Йоан Златоуст”,
която се извършва през цялата година, освен в дните, през които е предвидено да се извършва св.
Василиева и св. Преждеосвещена литургия. Канонизиран за светец през 438 г.
АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Да ошашавиш народа
Валентин ГЕОРГИЕВ

Два месеца преди изборите за президент изглежда основната задача
на Радевите критици е да
го плюят и анатемосват с
пълна сила. Не че това
някога е преставало, но
липсата на сериозна конкуренция с авторитет и
визия вече издава състояние на пълна политическа безпомощност. Изглежда ГЕРБ са прежали-

ли поста за държавен глава и съсредоточават цялата си мощ върху очернянето на сегашния президент. И шашват народа.
Самият Борисов заяви,
че нямал интерес да се
кандидатира и че “мачът
вече е решен”. В медиите
се завъртяха различни
имена, като най-оборотното - Петър Стоянов, бе
конкретно споменато
между другото от второразрядна партийна фигура, каквато е Тома Биков.
Имали няколко варианта,
по-скоро ще е мъж, а изборът зависел, представете си, от това дали вотът
ще е 2 в 1 или отделно.
Подобен критерий за “кастинг” е повече от смехотворен, но тяхна си работа. Едно е сигурно - когото и да лансират, автоматично си лепва клеймото

Борисово на токсичен
кандидат. Употребен,
прелъстен и изхабен. Обречен, преди да е станал
официален. “Кандидат на
мафията” - как ви звучи?
Стоянов може да се харесва на “хайлайфа”, но няма
грам авторитет сред обикновените хора. Не знам
дали той ще е кандидатът
на ГЕРБ, но си струва да
припомним, че същият
искаше да въвежда навремето латиницата у нас достатъчно омерзителен
факт за държавен глава.
Като друга възможност се
споменава бившият шеф
на “Пирогов” Асен Балтов. Това звучи несериозно. Твърде ниска топка е
да се обсъжда дори.
Циничното е, че в
този отбор на оплюващите Радев се включиха и
бившите
президенти

Плевнелиев и Първанов.
Първият не подлежи на
коментар. Достатъчно е
да си спомним каква гротеска беше и какви подигравки отнасяше лично от
Началника си Борисов.
Не прави чест обаче на
втория да застава на страната на тези, които съсипаха държавата за последните 12 години и се
превърнаха в синоним на
разруха и корупция.
А най-показателен е
примерът на ДПС. Те нямат кандидат и никога
няма да имат достойна
личност за кандидат-президент, обаче се зъбят как
ще пречат на Радев. Щели
да дадат “своя скромен
принос да не бъде избран”, по думите на Йордан Цонев. Това им е 30годишната тактика досега
- рушат и паразитират.

Впрочем, има - нашият.
Вярва на всичко, което
чуе “по телевизора”. И
понеже вече нито има
познания, нито способност да мисли, действа на
емоции. Все тая дали
американците са пуснали нарочно вируса или е
изпълзял случайно. Все
тая дали някой милиардер има план да “стопи”
населението на Земята,
понеже било се намножило прекалено много.
Важният факт е, че у нас
населението се е стопи-

ло и се топи още със
страшна сила и хич не
му трябва допълнителен
вирусен стимул за това.
Щом има шанс да намали интубираните в интензивното и да пресече
високата смъртност,
значи този шанс трябва
да се използва.
Иначе - вържи си червен конец на пръста, та да
те спаси от уроки. И се
отдай на мазохизма - на
удоволствието от собственото страдание или от
страданието на другите.

Мазохизъм
От стр. 1
Чудя се колко болници искаме да се изпразнят от лекари, понеже
вече и за 4000 лева заплата медиците не щат да се
бият с КОВИД-19. Преди при ГЕРБ не стигаха
ваксините, сега ги има
всякакви. Само руската
ваксина от тъп инат не
искат да пуснат, а много
хора я чакат. Но, съжалявам, щом държавата има
политика, има заповеди на
министри за мерките,

редно ли е антиваксърите
свободно да объркват
мозъците на хората - че
след 10 години на имунизираните ще им пораснат
рога. Да, никоя ваксина не
гарантира 100% защита,
нито че няма да пипнете
КОВИД-19. Но поне
едно е сигурно - че ако се
заразите, ще го изкарате
по-леко и няма да се стигне до трупове на купове.
Да можеш да се спасиш,
да спасиш и другите, и да
не го правиш е мазохизъм. Няма такъв народ.

1849 - РАЖДА СЕ ИВАН ПАВЛОВ, РУСКИ УЧЕН
(УМИРА 1936 Г.). Баща на учението за висшата нервна дейност и
на руската физиологическа школа. Описва явлението, известно
днес като условен рефлекс, и доказва биологичните основи на психичната дейност. Лауреат е на
Нобеловата награда за медицина
и физиология за 1904 г. за изследванията си върху храносмилателната система.
1867 - ИЗЛИЗА ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА “КАПИТАЛЪТ” НА КАРЛ МАРКС.
Единственият том, публикуван
приживе на автора. Другите два
са отпечатани от Фридрих Енгелс по бележките на Маркс.
“Критика на политическата икономия” - една от ранните му
работи, е почти изцяло включена
в “Капиталът”, особено началото на първи том. Самите бележки на Маркс в подготовката на
писането на обширния трактат
са публикувани години по-късно под заглавието “Към
критика на политическата икономия”.
1984 - УМИРА РАДА БАЛЕВСКА, ПРОФЕСОР
ЗООЛОГ (Р. 1903 Г.). Първата
жена-директор на Допълнителното земеделско училище в Долна
баня, Ихтиманско, откъдето е
уволнена за комунистическа дейност. Емигрира в СССР за 11 години. От 1945 г. е преподавател
в Агрономо-лесовъдния факултет
на СУ, по нейна инициатива се разкрива Зоотехническият факултет. Доцент и първата жена-професор в България от 1948 г. Първи директор на Националния селскостопански музей от 1970 г. (дн. Национален земеделски музей). През 1981 г. дарява
цялото си имущество на музея.
2008 - УМИРА ГЕОРГИ КИТОВ, АРХЕОЛОГ И
ТРАКОЛОГ (Р. 1943 Г.). Автор на над 200 статии и
десетина студии върху историята, археологията и религията на траките. Прави значителни открития, свързани
с културата на траките.
Сред тях са гробниците при Стрелча, религиозният
комплекс край с. Старосел, 673-грамовата златна
маска на тракийски владетел, гробницата на цар
Севт III в могилата Голямата Косматка близо до
Шипка, Александровската гробница до Хасково и др.
Заради забележителните си постижения като
археолог заслужено остава в паметта на хората
като “Българският Индиана Джоунс”.
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Живот ли е да го опишеш...
КНСБ алармира за още по-тежки месеци заради ръст на цените
Ева КОСТОВА

През последните седмици на
август и първите септемврийски
дни станахме свидетели на ускорено повишение на основни
жизненоважни хранителни и
нехранителни стоки и услуги.
Това потвърди и изследване на
КНСБ отпреди дни. Близо 17
месеца от началото на извънредното положение (13 март 2020
г.) се наблюдаваше задържане на

общия индекс на потребителските цени, което основно се дължеше на свитото потребление и повисоката безработица, на намаление и задържане на ниски нива
на международни котировки на
петрола и природния газ, а оттам - и на вътрешните цени на
бензина и горивата, сочи още
изследването.
От средата на тази година
трендът се обръща. Прогнозните данни на Евростат за август
показват, че с изключение на
Финландия, Португалия, Малта
и Гърция в останалите държави
прогнозната инфлация за миналия месец надхвърля приетите
за здравословни 2%. И България не прави изключение, уточняват данните, още повече, че
сме отворена икономика, която
по-лесно внася инфлацията
отвън и трудно може да противодейства. Тревожното е, че
през последните седмици на

ОБЯВА

август продължава ръстът на
цените на хранителните стоки,
които заемат почти една трета
от потребителската кошница.
Поскъпват стоките от първа необходимост, както вече непрекъснато отчитат всички специалисти. Очакванията са цената на
килограм хляб в края на годината да достигне около 1,80-2 лева.
В условия на пандемия за домакинствата, особено за тези с ограничено потребление, това оз-

начава, че бюджетът им ще бъде
основно за храна, поддържане
на дома и транспорт.
Темповете на изменение на
цените на жизненонеобходими
хранителни стоки, както и на
енергоносителите и горивата,
ще продължават да диктуват
ръста на общото равнище, алармира КНСБ. Макар че средните
заплати нарастват с 14,1% за
една година, едва 30% от наетите получават средна и над сред-

ната сума от 1525 лева. Прогнозата на синдиката е, че ще
продължи да нараства издръжката на живота. Очаквания са в
края на годината издръжката за
тричленно домакинство (2 възрастни + 1 дете) да се увеличи с
около 4-5%. Това означава, че
всеки от двамата възрастни в
това домакинство трябва да
получава трудово възнаграждение не по-ниско от 1300-1350
лева. Утопия.

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‡î, 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‡ 18.10.2021 „., 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‡ ÌÂÊËÎË˘ÌË ËÏÓÚË ˜‡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‡:
Œ·ÂÍÚ π 1 - œÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.507.1752
ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/
23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 4
461,00 Í‚. Ï, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘: ÚÂÂÌ, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿Œ— π 1780/25.02.2019 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ, ÛÎ. ìΔÂÎÂÁÓÔ˙ÚÌ‡î,
ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚ ”œ» I, Í‚. 37‡, Ï. ìŒÎ‡Ì‰Ó‚ˆË - Ã‡Î‡¯Â‚ˆËî, Ò˙„Î‡ÒÌÓ
‰ÂÈÒÚ‚‡˘ œ”œ - œ–«, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-545/
25.10.1996 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ „. —ÓÙËˇ, ÔÓÚ‚˙‰ÂÌ‡ Ò
–Â¯ÂÌËÂ π 85 ÔÓ œÓÚÓÍÓÎ π 56 ÓÚ 06.08.2003 „. Ì‡ —Œ—, Ò
Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 2968.00 Î‚. (‰‚Â ıËÎˇ‰Ë ‰Â‚ÂÚÒÚÓÚËÌ ¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ Ë ÓÒÂÏ ÎÂ‚‡ Ë ÌÛÎ‡ ÒÚÓÚËÌÍË) - 0,67
Î‚./Í‚. Ï, ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ 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: ÚÂÂÌ˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ô‡ÍËÌ„;
Œ·ÂÍÚ π 2 - œÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.507.1706
ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/
23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ
730,00 Í‚. Ï, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘: ÚÂÂÌ, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿Œ— π1875/20.03.2019 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ, ÛÎ. ì—Ú‡‡Ú‡ ‚Ó‰ÂÌËˆ‡î,
ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚ ”œ» VIII - Á‡ ŒŒ, Í‚. 16, Ï. ìŒÎ‡Ì‰Ó‚ˆË - Ã‡Î‡¯Â‚ˆËî,
Ò˙„Î‡ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ œ”œ - œ–«, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50545/25.10.1996 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ „. —ÓÙËˇ, ÔÓÚ‚˙‰ÂÌ‡
Ò –Â¯ÂÌËÂ π 85 ÔÓ œÓÚÓÍÓÎ π 56 ÓÚ 06.08.2003 „. Ì‡ —Œ—, Ò
Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 627,80 Î‚. (¯ÂÒÚÒÚÓÚËÌ
‰‚‡‰ÂÒÂÚ Ë ÒÂ‰ÂÏ ÎÂ‚‡ Ë ÓÒÂÏ‰ÂÒÂÚ ÒÚÓÚËÌÍË) - 0,86 Î‚./Í‚. Ï,
·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ 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: ÚÂÂÌ˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ô‡ÍËÌ„;
Œ·ÂÍÚ π 3 - œÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.507.367
ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/
23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ
915,00 Í‚. Ï, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘: ÚÂÂÌ, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿Œ— π 1912/23.04.2019 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ, ÛÎ. ì“‡È„‡î, ÔÓÔ‡‰‡˘
‚ ”œ» III - 367, Í‚. 165, Ï. ìŒÎ‡Ì‰Ó‚ˆË - Ã‡Î‡¯Â‚ˆËî, —Œ - ‡ÈÓÌ
ì—Â‰ËÍ‡î, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ œ”œ - œ–«, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π
–ƒ-09-50-545/25.10.1996 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ „. —ÓÙËˇ,
ÔÓÚ‚˙‰ÂÌ‡ Ò –Â¯ÂÌËÂ π 85 ÔÓ œÓÚÓÍÓÎ π 56 ÓÚ 06.08.2003 „.
Ì‡ —Œ—, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 786,90 Î‚.
(ÒÂ‰ÂÏÒÚÓÚËÌ ÓÒÂÏ‰ÂÒÂÚ Ë ¯ÂÒÚ ÎÂ‚‡ Ë ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ ÒÚÓÚËÌÍË) 0,86 Î‚./Í‚. Ï, ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ 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: ÚÂÂÌ˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ô‡ÍËÌ„;

Œ·ÂÍÚ π 4 - œÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.503.1136
ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/
23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ
102,00 Í‚. Ï, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘: ÚÂÂÌ, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿Œ— π 1913/23.04.2019 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ, ÛÎ. ì»‚‡Ì ‡ÎË˜‡î π
3, ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚ ”œ» XXII - Á‡ Ú‡ÙÓÔÓÒÚ., Í‚. 38, Ï. ì¡ÂÌÍÓ‚ÒÍËî, —Œ
- ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ œ”œ - œ–«, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò
«‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-86/02.06.1989 „. Ì‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ » Ì‡ œ¡Õ—
ì—Â‰ËÍ‡î, «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-526/06.10.1997 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ
‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ —ÓÙËˇ Ë «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-204/30.03.2001 „. Ì‡
„Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ —ÓÙËˇ, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡
ˆÂÌ‡: 66,00 Î‚. (¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ Ë ¯ÂÒÚ ÎÂ‚‡ Ë ÌÛÎ‡ ÒÚÓÚËÌÍË) - 0,65
Î‚./Í‚. Ï, ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ 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: ÚÂÂÌ˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ô‡ÍËÌ„;
Œ·ÂÍÚ π 5 - œÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.512.552
ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/
23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ
124,00 Í‚. Ï, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘: ÚÂÂÌ, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ
Ò ¿Œ— π 1926/29.08.2019 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì—ÎË‚ÌËˆ‡î π 91, ”œ» VIII - 19,
21, 22, Á‡ Ï‡„‡ÁËÌË, Ú‡ÙÓÔÓÒÚ, Í‚. 53, Ï. ì¡‡ÌË¯Ó‡ «ÓÌ‡ ¬-17
- ˜‡ÒÚî, —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ œ”œ - œ–«,
Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-408/20.07.1998 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ
‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ —ÓÙËˇ, «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-408/20.07.1998 „. Ì‡
„Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ —ÓÙËˇ, «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-311/28.10.2002
„. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ —ÓÙËˇ, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡
Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 262,00 Î‚. (‰‚ÂÒÚ‡ ¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ Ë ‰‚‡ ÎÂ‚‡ Ë ÌÛÎ‡
ÒÚÓÚËÌÍË) - 2,11 Î‚./Í‚. Ï, ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ 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: ÚÂÂÌ˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ô‡ÍËÌ„;
Œ·ÂÍÚ π 6 - œÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.512.551
ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/23.11.2011
„. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ 138,00 Í‚. Ï,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘: ÚÂÂÌ, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ‡ÍÚÛ‚‡Ì Ò ¿Œ—
π 1928/29.08.2019 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ
‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ, ·ÛÎ. ì—ÎË‚ÌËˆ‡î π 93, ”œ» VIII - 19, 21, 22, Á‡
Ï‡„‡ÁËÌË, Ú‡ÙÓÔÓÒÚ, Í‚. 53, Ï. ì¡‡ÌË¯Ó‡ «ÓÌ‡ ¬-17 - ˜‡ÒÚî, —Œ
- ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ œ”œ - œ–«, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò
«‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-408/20.07.1998 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡
—ÓÙËˇ, «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-408/20.07.1998 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ —ÓÙËˇ, «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50-311/28.10.2002 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ
‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ —ÓÙËˇ, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡:
292,00 Î‚. (‰‚ÂÒÚ‡ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚ Ë ‰‚‡ ÎÂ‚‡ Ë ÌÛÎ‡ ÒÚÓÚËÌÍË) - 2,12
Î‚./Í‚. Ï, ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ 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: ÚÂÂÌ˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ô‡ÍËÌ„;
Œ·ÂÍÚ π 7 - œÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.512.674
ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/

23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ
365,00 Í‚. Ï, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘: ÚÂÂÌ, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ
Ò ¿Œ— π 2024/12.09.2019 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ, ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ÛÎ. ì ÓÒÚ‡‰ËÌ
–‡˜Â‚ ’ËÒÚÓ‚î, ”œ» IV Á‡ Ú˙„Ó‚Ëˇ, Δ— Ë ÔÓ‰ÁÂÏÌË „‡‡ÊË, Í‚.
799¬, Ï. ì‘ÓÌ‰Ó‚Ë ÊËÎË˘‡î, —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò˙„Î‡ÒÌÓ
‰ÂÈÒÚ‚‡˘ œ”œ, Ó‰Ó·ÂÌ Ò –Â¯ÂÌËÂ π 55 ÔÓ œÓÚÓÍÓÎ π 32/
10.12.2001 „. Ì‡ —Œ— Ë »œ–«, Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-09-50250/14.03.2005 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡
ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 702,00 Î‚. (ÒÂ‰ÂÏÒÚÓÚËÌ Ë ‰‚‡
ÎÂ‚‡ Ë ÌÛÎ‡ ÒÚÓÚËÌÍË) - 1,92 Î‚./Í‚. Ï, ·ÂÁ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ 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: ÚÂÂÌ˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ô‡ÍËÌ„;
Œ·ÂÍÚ π 8 - œÓÁÂÏÎÂÌ ËÏÓÚ Ò Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ÚÓ 68134.512.676
ÔÓ
– Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ó‰Ó·ÂÌË Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-18-53/
23.11.2011 „. Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿√ , Ò ÔÎÓ˘ ÓÚ
714,00 Í‚. Ï, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘: ÚÂÂÌ, ˜‡ÒÚÌ‡ Ó·˘ËÌÒÍ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ
Ò ¿Œ— π 2025/27.01.2020 „. Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÂÌ ‡‰ÂÒ: „. —ÓÙËˇ, ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ÛÎ. ì ÓÒÚ‡‰ËÌ
–‡˜Â‚ ’ËÒÚÓ‚î, ÔÓÔ‡‰‡˘ ‚ ”œ» IV - Á‡ Ú˙„Ó‚Ëˇ, Δ— Ë ÔÓ‰ÁÂÏÌË
„‡‡ÊË, Í‚. 799¬, Ï. ì‘ÓÌ‰Ó‚Ë ÊËÎË˘‡î, —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î,
Ò˙„Î‡ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ œ”œ Ó‰Ó·ÂÌ Ò –Â¯ÂÌËÂ π 55 ÔÓ œÓÚÓÍÓÎ π
32/10.12.2001 „. Ì‡ —Œ— Ë »œ–« Ó‰Ó·ÂÌ Ò˙Ò «‡ÔÓ‚Â‰ π –ƒ-0950-250/14.03.2005 „. Ì‡ „Î‡‚ÌËˇ ‡ıËÚÂÍÚ Ì‡ „. —ÓÙËˇ, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡
ÍÓÌÍÛÒÌ‡ ÏÂÒÂ˜Ì‡ Ì‡ÂÏÌ‡ ˆÂÌ‡: 1372,00 Î‚. (ıËÎˇ‰‡ ÚËÒÚ‡
ÒÂ‰ÂÏ‰ÂÒÂÚ Ë ‰‚‡ ÎÂ‚‡ Ë ÌÛÎ‡ ÒÚÓÚËÌÍË) - 1,92 Î‚./Í‚. Ï, ·ÂÁ
‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ 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: ÚÂÂÌ˙Ú ˘Â ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ô‡ÍËÌ„.
√‡‡ÌˆËˇ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ: 100.00 Î‚., ‚ÌÂÒÂÌË ÔÓ ·‡ÌÍÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÚÍ‡
Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î IBAN: BG49SŒMB91303327755001, BIC:
SOMBBGSF, Œ·˘ËÌÒÍ‡ ·‡ÌÍ‡, ‘÷ ìÃ‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î, ‚ 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 - „. —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‡,
‘÷ ìÃ‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î. ÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÓÚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ·ÛÎ. ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88,
ÂÚ. 2, ÒÚ.225, ÒÂ˘Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ÔÎ‡ÚÂÌ‡ Ú‡ÍÒ‡.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ: ‰Ó
17.00 ˜. Ì‡ 15.10.2021 „.
‡ÂÌ ÒÓÍ Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÓÙÂÚËÚÂ: 17.30 ˜. Ì‡
15.10.2021 „., ‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ —Œ - ‡ÈÓÌ ì—Â‰ËÍ‡î, ·ÛÎ.
ì Ìˇ„ËÌˇ Ã‡Ëˇ ÀÛËÁ‡î π 88, 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. 931 51 18,
921 80 41, ÎËˆÂ Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ: ‡ÒËÏË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚.
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Геополитическите
залози за Афганистан
Кои страни са губещите и кои печелившите
от драматичната развръзка в тази страна
Войната в Афганистан, изглежда,
приключи. Тя продължи 2 десетилетия. Една война, определяна и като
най-дългата война на САЩ. Цената й
Афганистан тепърва предстои да
бъде изчислена. Макар че е
невъзможно да се знае с точност колко хора са загинали във военните
операции след 11 септември, които
се разразиха в Близкия изток, учени
от проекта “Цената на войната”
(Costs of War Project) в Института за
международни изследвания “Уотсън”
към Университета “Браун” работят
по прогнози от 2010 г. Те определят
броя на жертвите на над 890 000
души, включително военни от всички
воюващи страни, контрагенти, цивилни, журналисти и хуманитарни работници. Проектът взе предвид данни от редица източници, включително Министерството на отбраната,
Организацията на обединените нации, националните правителства в
Ирак и Афганистан и отчетите на
журналистите. Броят на цивилните
жертви, който е и най-голям, възлиза
на 363 939 - 387 072 души. Цифрите
конкретно за Афганистан по данни
на АП Нюз са както следва:

Елиана ИВАНОВА

Американски военнослужещи, убити в Афганистан до април: 2448
Американски контрагенти: 3846
Афганистанска национална армия
и полиция: 66 000
Други членове на съюзническите
служби, включително от други държави членки на НАТО: 1144
Афганистански цивилни: 47 245
Талибани и други бойци на опозицията: 51 191
Помощни работници: 444
Журналисти: 72
Трагичните събития от 11 септември 2001 г. бележат не само “смъртта”

СНИМКА БГНЕС

Талибански бойци охраняват шествие на афганистанки, които
подкрепят мерките на новия режим, включително и ограниченията
спрямо жените. Тези ограничения са по-разхлабени в сравнение с
управлението на радикалните ислямисти през 1996-2001 година
на кулите-близнаци и отнемат живота
на почти 3000 цивилни, но също така
даряват с живот една нова външнополитическа рамка на САЩ, като им
позволяват да се превъплътят в нова и
непозната до онзи момент роля. Започва времето на “Войната срещу тероризма”, един своеобразен кръстоносен поход срещу злото, оглавен и поведен от Щатите. Той започна с войните на САЩ и НАТО в Афганистан
и Ирак, а целта беше изкореняване на
тероризма и унищожаване на едноличните недемократични режими в тези
страни и премоделиране на тези държави в модерни демократични общества
по подобие на САЩ и западните му
съюзници.
Равносметката след 20 години са
две дестабилизирани и разрушени
държави, поставени на командно дишане; Ирак под бича на “Ислямска
държава”, а Афганистан отново в
ръцете в талибаните. Изтеглянето на
американските войски от Афганистан
след превземането на страната от талибаните на 15 август бе съпроводено
и с редица емоционални репортажи майки, подаващи децата си на американски войници, които да ги спасят от

предстоящото им мрачно бъдеще в
Афганистан; самолет, препълнен с
бягащи афганистанци; протестни шествия на жени, бързащи да отстояват
правата, извоювани през последните
20 години; протестите и призивите за
запазване независимостта и свободата
на медиите.
Проф. Катрин Луц, преподавател
по международни изследвания в университета “Браун”, говори за същността на войната: “Войната това е да загубиш дома си, близките си, чувството
за сигурност. Войната не е това, което
американците си мислят, че е. Това е
нещо, което американците не разбират. Те си мислят, че войната изглежда
по един и същи начин за всички: американски военен, следван от журналисти, заседания на Пентагона.”
Завръщането на талибаните на
власт в Афганистан и оттеглянето на
САЩ от страната поставят въпроса за
новото преразпределение на силите в
Централна Азия и за новите геополитически перспективи. Кой е големият
печеливш и кой е губещият в битката
за Афганистан?
На стр. 9
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НАКРАТКО

В Хърватия преброяват
населението
В Хърватия започна преброяване на населението, което ще
продължи до 17 октомври, съобщават медиите. Процесът започва с
електронно саморегистриране,
като срокът е до 26 септември. На
следващия ден на терен излизат
физически преброители. Законодателството предвижда глоби от
270 до 670 евро за физически лица,
отказали да участват в преброяването.

Лидерът на „Ал Кайда”
пусна видео за 11/09

СНИМКИ БГНЕС

Полски здравни работници протестират в т.нар. бял град пред офиса на премиера
Матеуш Моравецки във Варшава. Лекари, медицински сестри, физиотерапевти, лаборанти,
парамедици и санитари искат по-високи заплати и по-добри условия на труд

Мицотакис се закани
на трафикантите
Започна изграждане на бежански центрове по егейските острови
“Ще разбия и смачкам трафикантските мрежи. Клиентите им ще знаят, че могат да
платят хиляда или две хиляди
долара и пак да не достигнат
Гърция”, закани се гръцкият
премиер Кириакос Мицотакис, цитиран от агенциите.
Той добави още, че при необходимост властите могат да
разширят 40-километровата
ограда по границата с Турция
по река Марица, но предупреди другите държави членки на
Европейския съюз, че не бива
да очакват страната да реши
сама мигрантския проблем.
Върховният комисар на
ООН за бежанците Филипо
Гранди заяви, че досега не се
наблюдава бежански поток от
Афганистан. Вътрешно разсе-

лените афганистанци обаче са
милиони и ще се увеличат още
повече, ако хуманитарната
помощ от чужбина не бъде
увеличена значително, поясни
той.
В очакване на бежанска
вълна от Афганистан Гърция
изгражда мигрантски центрове по егейските острови.
Същевременно гръцкият
министър-председател съобщи, на традиционна пресконференция на 85-ия международен панаир в Солун, че
Гърция и САЩ преговарят за
удължаване на военното си
сътрудничество с 5 години.
Сегашното споразумение
между Атина и Вашингтон се
налага да бъде подновявано
ежегодно. “Информацията е

точна. Обсъждаме 5-годишно
продължение. Това ще позволи на двете страни да провеждат подходящо планиране”,
каза Мицотакис. Той изтъкна,
че наред с разширеното
сътрудничество с американците, правителството му
продължава да подкрепя инициативата на Франция за поголяма оперативна самостоятелност на европейските военни.
Заради напрежението с
Турция в източно Средиземно море, миналата година
управляващите консерватори
в Гърция подеха мащабна и
скъпоструваща програма за
превъоръжаване на флота,
авиацията и ракетните войски.
Предвижда се въоръжените

сили да бъдат увеличени с 15
000 военнослужещи.
Припомняме, че на 5 октомври 2019 г. Гърция и САЩ
измениха споразумението за
взаимно сътрудничество в
отбраната, което беше сключено през 1990 г. Документът
разглежда разширяването на
американската военноморска
база в залива Суда на остров
Крит, използването на авиобаза в близост до град Лариса, военна авиационна база в
Стефановикио и пристанището Александруполис през североизточна Гърция. Той
също така предвижда възможността, в съгласие с Гърция,
да се използва всяко друго
военно съоръжение на нейна
територия.

Социалдемократът Шолц
спечели и втория дебат

КОВИД-19 спира втория
референдум в Шотландия

Вицеканцлерът и финансов министър Олаф Шолц, който
е кандидатът на Германската социалдемократическа партия
(ГСДП), спечели и втория телевизионен дебат между основните претенденти за канцлерския пост. Това показват резултатите от проучване, проведено от института “Инфратест
димап”, представено от телевизионния канал ARD. 41% от
анкетираните считат Шолц за победител, 27% са за лидера
на Християндемократическия съюз Армин Лашет, а 25% за
кандидатката на Зелените.
По време на тристранните дискусии на живо, продължили 90 минути, фаворитът на Меркел се опитваше да атакува
социалдемократът през цялото време. На дневен ред бяха
само наболели вътрешни теми: пенсии, дигитализация, данъци, финанси, наемане на жилища, национални мерки за борба с глобалното затопляне и коронавирус. Консерваторът
не пропусна да напомни на своя конкурент, че според него
са извършени обиски в сградата на Министерството на финансите по подозрение за укриване на важна информация за
пране на пари. Шолц обвини кандидата на ХДС/ХСС в непочтеност. “Умишлено сте създали погрешно впечатление
и не от добри намерения”, каза той. По думите му не става
въпрос за обиски, а за искане от прокуратурата за предоставяне на информация в рамките на едно дело.

Втори референдум за независимост на Шотландия ще
се проведе, когато всички ограничения заради КОВИД19 бъдат вдигнати, заяви категорично първият министър
(премиер) на Шотландия и лидер на Шотландската национална партия г-жа Никола Стърджън, съобщи БНР. Тя
постоянно обещаваше, че нов плебесцит ще бъде проведен до края на 2023 г., но само ако здравната криза е
приключила. В неделя делегатите на Шотландската национална партия на започналия онлайн конгрес подкрепиха
процедура за прокарване в парламента на проектозакон
за провеждането на допитването възможно най-скоро,
но Стърджън охлади страстите, като каза, че това ще
стане, когато националното здравеопазване се върне към
нормална работа. Тя изтъкна още, че за да се обърне
необходимото внимание на една кампания за референдум, хората трябва да са се отърсили от всекидневните
си грижи и ограничения.
Но нейният предшественик Алекс Салмънд, който е
лидер на Алба, другата националистическа партия в Шотландия, критикува предпазливия й подход за втори референдум. Той не вижда причина защо Шотландската национална партия да не може да проведе онлайн кампания,
след като може да проведе онлайн конгрес.

Лидерът на терористичната
групировка “Ал Кайда” Айман ас
Зауахири се появи във видео по
повод 20-годишнината от атаките на 11 септември в САЩ, съобщиха медии, следящи информационната активност на екстремистите. Той “възхвалява” воина от
Саудитска Арабия Мохамад Саид
ал-Шамрани, който застреля трима души във военна база във Флорида през декември 2019 г. и посочва, че “Ерусалим никога няма да
бъде юдаизиран”.

Северна Корея с успешни
изпитания на нови ракети
Северна Корея е извършила успешни изпитания на нов тип крилати ракети с голям обсег, съобщи
държавната агенция. Пробните изстрелвания са били наблюдавани
от високопоставени служители на
страната. Ракетите са прелетели
1500 км, преди да ударят целите
си и да паднат в местни териториални води.

16 жертви след
дъждове в Пакистан
Най-малко 16 души загинаха,
след като проливни дъждове заляха части от северозападен Пакистан. Покривите на три къщи се
срутили след удар от мълния.
Поне 13 души, включително жена
и дете, са смазани до смърт под
отломките. Спасителите досега
са успели да извадят 12 тела от
развалините. Има затворени
пътища. В град Абъттабад покривът на къща се срина под
напора на вятъра, погребвайки
7-членно семейство.

Хиляди бразилци излязоха
на протест в Сао Паоло срещу
управлението на десния президент
Жаир Болсонаро. Те скандираха
и носеха лозунги за
отстраняването му от поста.
В цялата страна се проведоха
демонстрации срещу държавния
глава, които са контраотговор
на организираните от него преди
дни антидемократични шествия

ВТОРНИК
14 СЕПТЕМВРИ

2021

9

ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА

Геополитическите
залози за Афганистан

СНИМКА БГНЕС

Роднини и близки на загиналата в Афганистан американска военнослужеща Йохани Рикардо
скърбят около ковчега й, който на 11 септември бе транспортиран на летище в Бостън, щата
Масачузетс. Рикардо бе сред 13-те жертви на терористичния атентат на 26 август в Кабул
От стр. 7
Редица експерти са на мнение, че
излизането на САЩ от Афганистан отвори политически вакуум, който предстои да бъде запълнен. Има ли го наистина тепърва предстои да се разбере.
След овладяването на страната, талибаните обявиха временен кабинет, в който
влязоха лица, включени в черния списък
на САЩ като терористи, но не и жени.
Временното правителство е изправено
пред трудни предизвикателства в разкъсаната от конфликти държава, включително стабилизиране на икономиката и
получаване на международно признание.
Десетки жени маршируваха в Кабул и в
провинция Бадахшан, заявявайки, че
няма да приемат правителство без нежния пол. В официално изявление на лидера на движението “Талибан” бе заявено, че в Афганистан ще бъде установена
система на управление, подчинена на
шериата. Както е известно, талибаните
поддържат шериата в най-консервативната и крайната му форма. Те искат
“силни и здрави” отношения с други
страни и ще зачитат международните
закони и договори, стига да не противоречат на “ислямското право и националните интереси на страната”, се казва още
в изявлението на групата.
Страховете на западните съюзници
относно “възраждането” на “Ал Кайда”
към момента също изглеждат безпочвени поради няколко причини. На първо
място, талибаните искат международно
признание за правителството си. Те са
напълно наясно, че без подкрепа от силни партньори и инвестиции, страната
ще бъде погълната от хаос и поголовна
бедност. Също така са наясно и с факта,
че притежават полезни изкопаеми и стратегическо местоположение, които са в
спектъра на интересите на големите регионални играчи и ще положат усилия
да изтъргуват най-добрата сделка. Освен това, “Ал Кайда” вече не е особен
фактор в страната. Това е така, защото
след “окупацията” на Афганистан от
САЩ Ал Кайда насочи фокуса си към
дестабилизирани държави със слаби и
нестабилни правителства като Йемен,
Ирак и Либия. Подкрепата за организацията е провокирана от присъствието, а

не от отсъствието на американски военни и насилие. Междувременно групировки като “Ислямска държава” изместиха “Ал Кайда” както по важност, така
и по способност и желание да противостоят на САЩ. Талибаните обаче не демонстрираха каквито и да е намерения
да воюват извън рамките на страната
си.

Америка дискредитирана
от провала си
Изтеглянето на американските и натовските войски от Афганистан без
съмнение остави света раздвоен. 20 години сражения, хиляди жертви, неудобни суми, наливани във въоръжаването и
оръжейната индустрия. Една война, за
която САЩ до преди 3 седмици убедено
твърдяха, че са спечелили и че талибаните са напълно сразени и унищожени.
Съюзниците от НАТО със сигурност са
недоволни от развоя на събитията. Много от съюзниците признаха болезнено
бавния напредък в сигурността и възстановяването на Афганистан, но те приеха, че няма жизнеспособна алтернатива на оставането в Афганистан. Поради
тази причина лозунгът за “безкрайна
война”, използван от Тръмп и Байдън,
порази много съюзници като погрешен
и безполезен, тъй като предполага, че
има нещо нередно в дългосрочните военни ангажименти на Щатите в чужбина. Изтеглянето на американците от Афганистан, без да претърпи военно поражение, неизбежно повдигна въпроса за
солидността на ангажимента на САЩ
към международната сигурност. И все
пак, провалът в Афганистан не означава, че ръководеното от САЩ изграждане на една нация винаги се проваля, нито
че мисиите за изграждане на нация и
стабилизиране по дефиниция никога не
са в национален интерес на САЩ.
Опитът им и на западните им съюзници
да превърнат Афганистан в послушна
марионетка, която да обслужва целите и
интересите им в региона, претърпя провал. САЩ далеч не са първата велика
сила, която губи Афганистан. А
въпросът с покоряването муд ори не
циркулира около военната сила. СССР

също претърпя провал в тази насока.
Проблемът се състои в неразбирането
на същността на Афганистан като
държава и особеностите, залегнали в
нейното общество, култура и битие. Загубата на Афганистан безспорно дискредитира САЩ не само пред международната общност, но и на национално
равнище. Започнаха да се прокрадват
съмнения относно бъдещата роля на
Вашингтон в борбата срещу международния тероризъм и за безапелационното им лидерство и диктуване на правилата на международната сигурност

Обърканият Евросъюз
Евросъюзът, подобно на своя съюзник Вашингтон, не бърза с признаването на новото талибанско правителство.
Равносметката за страните членки на ЕС
също не изглежда оптимистична. Уроците от 20-годишната война в Афганистан не закъсняват да напомнят на ЕС
колко зависим е във военно и отчасти в
политическо отношение от Вашингтон.
Ако две десетилетия огромни военни и
икономически инвестиции в Афганистан
не успяха да създадат трайна рамка за
демокрация, права на човека и върховенство на закона, изглежда има малък
шанс по-умерен натиск като икономическите санкции да промени това. Сред
основните притеснения на Съюза стои
проблемът за евентуалните бъдещи емиграционни вълни. Освен това опасения
за нарастващо влияние на Русия и Китай също поддържат напрежение сред
европейските лидери. Във връзка с казуса Афганистан, изглежда обаче, че ЕС
все повече ще насочва вниманието си
към сътрудничество с Китай, който изглежда надежден медиатор за осигуряване и гарантиране на мира и сигурността в региона.

Победителят Китай
Китай, изглежда, се очертава като големият победител в надпреварата за Афганистан към момента. Посолството в
Кабул все още действа, тъй като страната реши да не евакуира дипломатическия си персонал от Афганистан. Русия
също запази ведомството си в страната.
Китай гледа по-благосклонно на промя-

ната в политическата обстановка в Афганистан и е готов да започне стратегически преговори с новото правителство
на талибаните. От своя страна, талибаните също демонстрираха желание за
диалог с Пекин, като определят Китай
за “приятелски настроена страна”. Две
са основните направления на интересите на Китай в страната. Първото са мащабните инфраструктурни проекти, част
от външнополитическата инициатива
“Един пояс, един път”, и усвояването на
минералните богатства на страната. Второто направление е проблемът с граничния Синдзян-Уйгурски автономен
район на Китай. По първия проблем е
видно, че Пекин поддържа контакти с
талибаните. Към момента обаче не е декларирал конкретни предложения за
търговско-икономическо сътрудничество с тях. Китай се обявява за мир, стабилност и стопанско възстановяване на
страната. Освен това Пекин има голям
интерес към природните ресурси на Афганистан. Страната е богата на литий,
злато, редки метали, желязна руда, мед и
въглеводороди. Китай е заинтересуван
и от създаването на транспортен коридор през територията на Афганистан до
пристанището Гуадар в Пакистан, което
е част от проектите на “Новия път на
коприната”. С помощта на китайските
инвестиции страната безспорно би могла да претърпи бързо икономическо и
стопанско преобразяване. Относно проблема с уйгурското малцинство, Китай
таи опасения от евентуално засилване
на влиянието на ислямистките движения,
действащи в тези територии, част от тях
оперират в Афганистан. Въпреки уверенията от страна на талибаните, че те
нямат интерес да развиват терористична дейност и да участват във военни действия извън границите на страната си,
засега Китай заема изчаквателна позиция. В бъдещите преговори относно ситуацията в Афганистан, е сигурно, че
Поднебесната империя ще играе ключова роля.

Другите играчи
Заедно с Пекин, Москва и Техеран
ще бъдат другите основни играчи в определяне на мястото и ролята на Афганистан в региона. Китай и Иран вече проведоха разговори, свързани с промяната на
политическата обстановка в Афганистан,
и заявиха своето желание като отговорни съседи на страната да съдействат и да
се координират за постигането на “плавен преход и мирно възстановяване на
страната”. Иран, от своя страна, също
има интереси да установи устойчиви отношения с Кабул, тъй като Иран е важен
доставчик на стоки и суровини за Афганистан, както и осигурява транзит на
страната до международните води. Русия
има опасения за поддържането на сигурността в някои свои райони след идването на власт на талибаните, но към момента също изглежда отворена за диалог
с Кабул. Основният фактор, който печели позиции на Китай и Русия в надпреварата за Афганистан пред Запада, е
липсата на осъждане и антагонизъм.
Единствените условия са гарантиране на
мира и сигурността в страната. Пакистан приветства завръщането на талибаните на властови позиции в страната и
е готов също да очертае линиите на
бъдещите двустранни отношения. Що се
отнася до Индия, тя не е особено доволна от развоя на събитията, тъй като се
опасява да не бъде изправена пред ислямския фронт на обединените Афганистан и Пакистан.
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В първите дни на септември руският англоезичен канал RT, наричан още “Рупорът на Кремъл”, съобщи на
сайта си, че разполага с информация за предстоящ петсериен документален филм за
“руските хакери” и по-специално за намесата им в президентските избори в САЩ от
2016 г. Филмът, дело на опозиционния журналист Андрей
Лошак, бил финансиран от
американска и британска компании и премиерата му щяла
да бъде в навечерието на парламентарните избори в Русия
(17-19 септември).
Журналистите от RT са получили и част от суровия видеоматериал, който съдържал
интервю на Лошак с бившия
репортер от “Вашингтон
пост” и разследващ журналист
Браян Кребс, пишещ за киберпрестъпленията и компютърната сигурност.
От изнесената частична
разшифровка става ясно, че
Кребс е питан за намесата в
изборите от 2016 г., на която обаче той не отговаря в
духа на наратива на западните медии: “Властите в САЩ
дадоха ясно да се разбере, че
не са намерили доказателство за хакерска намеса в тези
избори.” На друг въпрос за
хакерска група, която се
свързва с Русия, Кребс отговаря, че тя е основно съставена от украинци. Уклончиви били отговорите и на друг
събеседник на Лошак - бившия агент от “Сикрет
сървиз” Ричард Ла Тулип.
Макар да не е посочено
директно в статията на RT,
очевидно е, че излизането на
документалния сериал в навечерието на изборите за
Държавната Дума има за цел
да създаде негативен информационен фон около Русия,
като се повдигне отново любимата на редица американски медии и политици тема
за “руските хакери”.
Кавичките тук са преднамерени. Не, че няма киберпрестъпници от Русия, но словосъчетанието “руски хакери”
отдавна и преднамерено е
превърнато в нарицателно. В
един от символите на агресивния образ на страната, който
систематично се насажда
извън границите на Русия, по
изискванията на новата Студена война. Конфликт, воден
засега основно в информационното поле и в областта на
икономическите санкции.
Трябва да припомним, че
“руските хакери”, имплицитно руската държава,

станаха враг
номер едно
на “Вашингтонската селищна
система” през 2016 г., когато
демократите и симпатизиращите им медии ги обвиниха,
че те са виновни за провала
на Хилари Клинтън на президентските избори, доколкото
не можеха да понесат мисълта, че Доналд Тръмп може
честно да победи Клинтън.
През лятото на същата година неизвестни лица бяха
проникнали в сървърите на
Националния комитет на Де-

СНИМКА AZIMAT E/UNSPLASH.COM

Хакерите от години нанасят щети за милиони и милиони долари
на компании по цял свят, но едва с началото на новата Студена война
срещу Русия тяхната дейност стана част от политическата реторика

Киберлицемерие
Информационното пространство стана
бойно поле на новата Студена война
Георги ГЕОРГИЕВ

мократическата партия, включително в електронната поща
на Хилари Клинтън. Впоследствие информацията, част от
която компрометира Клинтън,
бе разпространена от организацията на Джулиан Асанж
“Уикилийкс”. Има обаче и
алтернативни гледни точки на
случилото се. Тръмп директно го наричаше “фалшиви новини”, а през 2017 г. американската Организация на ветераните разузнавачи за здрав
разум обяви пред изданията
“Нейшън” и “Салун”, че по
нейна информация кражбата
на данни е дело на вътрешен
човек, който ги е изтеглил
директно от компютрите.
Макар официалното разследване така и да не направи
връзка между атаката и резултата от изборите, обвиненията срещу Русия в кибертероризъм станаха едва ли не всекидневни и “дежурни”. Нещо
повече, под словосъчетанието
“руски хакери” чрез медиите
започна да се набива в общественото съзнание, че става
дума предимно и основно за
лица, свързани с руските спецслужби, т.е., че държавата е

санкционирала атаките им. Руската тема, включително и
тази за киберзаплахите, стана
част от американския вътрешнополитически конфликт, което гарантира трайността на
всяка митология, свързана с
нея, защото потребността й се
поражда от неспирния конфликт между републиканци и
демократи, а не от нуждите на
външната политика. При това,
основно американските медии, са готови да свързват
името на Русия с всяко едно
съобщение за хакерска атака,
дори да не изглеждат достоверни. Основание за това им
дава дори твърдението, че
дадена хакерска група не действала на руска територия.
Доказателство, меко казано,
твърде спорно.
В един момент Русия бе
набедена, че изкривява чрез
кибероперации изборните резултати от Мадагаскар до
Полша, рови в медицинските
досиета на различни болници,
блокира работата на петролопроводи, софтуерни доставчици, на бразилските месарски
фабрики JBS (за да ги изнудва
за пари, защото нейните сигурно са й малко). Само още
не е обвинена, че променя
оценките в училищните едневници. Тези публикации
обаче намират благодатна среда сред политиците, които
обичат да показват войнственост, особено когато не вземат управленски решения.
Сенаторът-републиканец от
Луизиана Джон Кенеди направо призова президентът Джон
Байдън да “нанесе сериозен
киберудар по Путин”.

нования американските власти хладнокръвно да реагират
на медийната и политическа
истерия около “руските хакери”. На 11 август списание
“Форин афеърс” публикува
статията “Пределите на кибернастъплението”, автори на която са група изследователи от
Харвард. Авторите, като
обръщат внимание, че администрацията на Байдън не е
склонна да обвинява Кремъл
след всяка медийна публикация за хакерска атака, задават
въпроса: Способни ли са Съединените щати да отговорят
на кибератаки, които не са
организирани на държавно
ниво? Техният отговор е поскоро отрицателен. Според изследователите юридически е
твърде сложно да се получи
санкция за кибероперации
срещу неправителствени хакерски групи, а освен това е
нужно време за приспособяването на кибероръжието за
конкретна цел. Интересно се
получава. Държавата Русия
САЩ не бива да я атакуват,
защото няма данни тя да участва в кибернападенията, а
“руските хакери” е сложно да
бъдат ударени. Но пък информационната кампания си
върви по разписание.
Голям въпрос е и как така
изведнъж най-силната държава в киберпространството,
гигантът в информационната
сфера, дори нейната създателка, така да се каже,

изведнъж се оказва
безпомощна

Понякога се стига до
смешни ситуации. На действащия американски президент
му се налага да спира устрема
на медиите, например “Блумбърг,” да обвиняват наред
руснаците. Например държавният глава, след като се изписа сума ти мастило за “руските хакери”, обяви, че САЩ
“нямат никакви” доказателства за намеса на официална
Москва в кибератаките от
началото на юли срещу няколкостотин доставчици на информационни услуги или за
нейната съпричастност към
спирането на нефтопровода
“Колониал пайплайн”.
Прави впечатление, че администрацията на Байдън се
отнася

резервирано към
медийните истерии
около “руските хакери”. Да,
вероятно хакерите са от Русия, но нямаме данни, че зад
това стои правителството, са
нейните коментари и за това
си има причини.
Най-пресният случай е с
хакерската група REvil, която телевизия Си Ен Би Си
нарича “свързана с Русия”,
а компания за кибербезопасност бездоказателствено определя като защитавана от
руското разузнаване и правителство. Та тази група бе
обвинена, че е блокирала работата на бразилците от
JBS. Точно за нея Андрей
Лошак пита компетентния
Браян Кребс и получава отговор, че тя е съставена основно от украинци.
Но има и по-сериозни ос-

пред руските хакери, рожби
на страната, която един от
основателите на “Гугъл” Сергей Брин нарича презрително
“Нигерия със сняг”. Всъщност
САЩ изобщо не са безпомощни и никога не са били. На тях
им е изгодно да се представят
за жертви на разни хакерски
групи, уж свързани с чужди
държави, които, каква изненада, са актуалните им противници - Русия, Китай, Северна
Корея, Иран, Ислямска държава. Това им дава морална обосновка, уж като жертви на
първия удар, да провеждат
сами кибероперации.
САЩ например, с помощта на компютърния вирус
“Скъкснет”, нанесоха сериозни щети на иранската ядрена
инфраструктура. В Русия, в
навечерието на изборите, се
появи приложение за смартфони, което ти подсказва за
кой кандидат да гласуваш,
алармираха депутати от Думата, които се занимават с
проблематиката на чуждата
намеса в руските дела. То
било разработено с помощта
на американски компании,
свързани с Пентагона. По случая бе извикан в руското
външно министерство посланикът на САЩ.
Тоест тук виждаме именно онова действие, в което
американците обвиняват
другите - държавно кибернападение, преследващо политически цели. Докато киберлицемерничат по този
начин, САЩ трудно могат да
срещнат разбиране на проблемите им в информационната безопасност.
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Един миг до
безсмъртието
100 години от рождението на Кънчо Ленов,
останал завинаги на 21 години
Колко е времето по-малко
от миг? - Един изстрел.
Колко е потребното време,
за да прекрачиш в безсмъртието? - По-малко от миг...
Толкова време трябва на
Кънчо Ленов от село Яздач,
Чирпанско, на 7 април 1943
година - един изстрел, по-малко от миг...
Роден е преди сто години на 24 септември 1921 година
в семейството на средни селяни - но дори и на средняка не
достигат средства, за да учи
Кънчо Ленов в старозагорската гимназия - в Стара Загора
подхваща дърводелски занаят.
Работи здраво и добре.
И точно при работниците
се среща с големите въпроси
за социалната несправедливост, за сблъсъка между двата
свята - на наемния труд и на
капитала. Като всички будни
и неспокойни млади хора
Кънчо Ленов търси отговори
на множество делнични и световни въпроси. Намира себе
си в борбата за по-добър свят

Трифон МИТЕВ

- през 1938 година става член
на Работническия младежки
съюз. През 1940-а се завръща
на село и става отговорник на
ремсовата група в Яздач. Вече
е въвлечен в неумолимата
река на социалните и политическите борби. Привидно тиха
още, но с нарастващи вълни...
Над света ляга сянката на
Втората световна война гърми Източният фронт, в
България също “борбата, както казват, е епична” - по Вапцаров. Кънчо Ленов е един от
бойците на антифашистката

съпротива в страната...
През есента на 1941 година получава повиквателна и е
войник в Интендантската дружина в Кърджали. Става
сътрудник на Районния комитет на нелегалната Комунистическа партия в родопския
град, изнася от казармата дрехи и патрони за партизаните.
До март 1943 година, когато с оръжието си минава в
нелегалност. С други неколцина нелегални търси връзка с
партизаните - тръгва вече по
пътя, по който свистят куршуми и по който смъртта е
постоянен спътник под знака
на антифашистката борба. За
Кънчо Ленов и другарите му
този път е кратък.
Той стига до една плевня
край Хасково, където младите
момчета чакат свръзка, където таят надежда за епични
борби и за победа - и дочакват своята Голгота. На 6 април 1943 година са предадени, полиция и жандармерия ги
обгражда и дванадесет часа
водят сражение - патроните

Лъчезарният Кънчо Ленов
свършват и с последния от тях
Кънчо Ленов слага край на
живота си - не се предава.
Тази плевня става входна
врата към безсмъртието на
героите. И на Кънчо Ленов от
чирпанското село Яздач. За
един изстрел време прекрачва
оттатък...
На 24 септември организа-

Бай Стоян...

Николай НИКОЛОВ

Ниe мрaзим възрacтнитe. Aкo нe
бeшe тaкa, щяхмe дa изиcквaмe oт
държaвaтa дa изпълнявa кoрeктнo

cвoя дълг към тях... Ceгa тe ca
oнeпрaвдaнa мaca - двa милиoнa
чoвeкa, ocтaвeни нa милocттa нa
чинoвницитe. Cрeд нaшитe бaщи и
мaйки oнeзи ce изживявaт кaтo бeли
бoгaтaши, нaминaли в чужбинcкo
гeтo, зa дa пoрaзвeят cкукaтa:
хвърлят
дрeбни
мoнeтки
в
oкръжилaтa ги тълпa, глeдaт
блъcкaницaтa и ce уcмихвaт...
Блaгoдeтeли!...
Дeпутaтитe глacувaхa зa увeличeниe нa пeнcиитe и зa дoбaвки
към тях, нo тoвa нe рeшaвa никaкви
прoблeми. Цeнитe рacтaт пocтoяннo
и дoпълнитeлнитe пaри, кoитo щe
взeмaт хoрaтa, вeчe пoчти нямaт

cтoйнocт. Oтпуcнaтитe 800 милиoнa
лeвa дoри нямa дa ocтaнaт в нaшaтa
икoнoмикa - умoрeнитe нaбръчкaни
ръцe щe купят хрaнa и лeкaрcтвa,
щe плaтят cмeткитe зa тoкa и вoдaтa,
a ceтнe чуждитe фирми, влaдeeщи
пaзaрa, щe прeвeдaт пoлучeнитe
cрeдcтвa в Гeрмaния и oфшoритe.
Пoдaяниeтo cъхрaнявa нaпрeжeниeтo в oбщecтвoтo, пoрoдeнo oт
нecпрaвeдливaтa и нeумнa coциaлнa
пoлитикa, зaщoтo:
- Рaзликaтa мeжду минимaлнaтa и
cрeднaтa пeнcия нaмaлявa.
- Ocтaвa oгрoмнaтa рaзликa във
възнaгрaждeниeтo нa хoрaтa, упрaжнявaли eднa и cъщa прoфecия, нo

цията на БСП и близките на
Кънчо Ленов в село Яздач,
общинските съвети на БСП и
Българският антифашистки
съюз в Чирпан ще отбележат
100-годишнината от рождението на героя. Звездите на септемврийската вечер ще се
превърнат от куршумени рани
в букети светли цветя. Като
за рожден ден.

пeнcиoнирaли ce пo рaзличнo врeмe.
- Cкoрo държaвнaтa пoмoщ зa тeзи,
кoитo нямaт и eдин трудoдeн в живoтa
cи или ca криeли дaнъци, щe ce
изрaвни cъc зaплaтaтa нa oбикнoвeния
рaбoтник в прoвинциятa.
Oтдeлнo възниквa щeкoтливият
въпрoc: зaщo дa ce бъхтим и дa
бъдeм чecтни, щoм пoлитицитe
хрaнтутят c ocигурoвкитe ни индивиди, нeдoпринecли c нищo зa
блaгoпoлучиeтo нa cтрaнaтa?! Нeкa
cъщo нe зaбрaвямe, чe вeрoятнo в
Пeнcиoнния фoнд нямa дa имa нищичкo зa cлeдвaщитe пoкoлeния.
Нямa cпoр - пeнcиитe трябвa дa
ce прeизчиcлят cъc cрeднoocигуритeлния дoхoд пoнe зa прeдкризиcнaтa 2019 гoдинa.
Крaйнo врeмe e и зa рeфoрмa. Aлa
нeйнoтo изпълнeниe e oбвързaнo c
oтгoвoритe нa ceриoзни въпрocи...
Нaпримeр, дaли държaвaтa дa ce
върнe в икoнoмикaтa? Дa приeмeм ли
eврoтo, кoeтo щe ни зaгрoби? И тaкa
нaтaтък - oт кoнцecиитe, вoдaтa и
eнeргeтикaтa дo oтнoшeниeтo към
бeздeлницитe и зaплaтитe нa
чинoвницитe.
Имaх eдин кoлeгa, бaй Cтoян
(дaнo дa e жив и здрaв!) - ниe гo
пoднacяхмe зaрaди приближaвaщoтo
пeнcиoнирaнe, a тoй нeвъзмутимo
прoпуcкaшe ocтрoумиятa крaй
кocмaтитe cи уши и oтвръщaшe: “A
бe, aз нa вaшия нямa дa дoйдa, aмa
виe eдин дeн щe кaцнeтe нa мoя”.
Изocтaвяйки
възрacтнитe
нa
прoизвoлa
нa
cъдбaтa,
ниe
пoдпиcвaмe и cвoятa приcъдa...
Рaзбирa ce, чe нищo нямa дa ce
прoмeни. Миcлeнeтo e тaкoвa изчaнчeнo, безперспективно.
Факти бг

12

ВТОРНИК
14 СЕПТЕМВРИ

КУЛТУРА

2021

ВЕЛИСЛАВ СТОЯНОВ:

Музиката на деди Йожи
е тържество на мелодията
Тя трябва да стои в звуковото
пространство на България, смята
внукът на именития композитор
Йосиф Цанков
Интервю на
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА

 Господин Стоянов,
представихте
проекта
“Срещи с деди Йожи” на
ММФ “Варненско лято” и
след това на Банско джаз
фестивал. Различно ли се
възприема той от по-специализирана и от фестивална
публика?
- Сигурно да. Музикантът
професионалист чува в едно
изпълнение доста неща, много от “кухнята”, кой с каква
емоция, с каква отдаденост
свири към този момент. Докато, да кажем, по-невъоръжената публика слуша само със
сетивата си. Музиката на деди
Йожи, и специално този проект, е, бих казал, тържество
на мелодията, създадена от
композитора, с елегантен джазов привкус. Може би забелязахте, че не се превръща в
супер освободено свирене, в
същото време всички инструменталисти на сцената са със
собствен език, почерк, с много импровизации. Тяхното
развиващо се майсторство
добавя тази лекота, от която
внушението е за мелодията на
Йосиф Цанков - минава леко,
но съдържа в себе си някакъв
сериозен драматизъм и я запомняш със сърцето. Това е и
коментираната през годините
магия на музиката на Йосиф
Цанков.
 Сигурно сте създал
тази програма с идеята
да я представите така, че
да бъде по-близка и привлекателна за младите слушатели?
- Донякъде имах това
предвид, но тя неслучайно се
казва “Срещи с деди Йожи”.
Моята цел е да се опитвам да
създавам всякакви възможности да срещам различни хора
с музиката на деди. Друга
причина да го направя е, че
България преди 1965-1966 г.
доста ми харесва. Мисля, че в
нея има много по-интересна
европейска и световна романтика, и някак различен поглед
върху света - всички са гледали по-глобално, отколкото
сега, с по-сериозно отношение
към музиката. Защото страстта към образованието е била
много силна. Повечето мои
предшественици от този род
са завършили във Франция
или в Англия, били са жадни
за европейското знание, за да
могат да развиват България в
областите, за които са се образовали. Самият Йосиф Цанков е владеел няколко езика.

Такъв човек и неговата душевност може да бъде разбрана,
ако и ти положиш някакво
усилие. С очевидната лекота
на неговия характер, благодарение на любовта му към общуването е създал музика, с
която може да общува леко.
Това я прави разбираема и
лесно достигаща до хората. В
този смисъл - как, чрез какви
похвати ще я изпълним, няма
никакво значение, важното е
публиката да си отвори сърцето, нищо повече.
 За тази първа “среща”
сте заложили на инструментални версии. Смятате
ли, че може в бъдеще да откриете или да подготвите
млади певци, които да изпеят песните на Йосиф Цанков?
- Това е голямото предизвикателство. За да пееш Йосиф Цанков, трябва да искаш
да можеш да пееш. И докато
не намерим такива хора, няма
да се получи. След програмата “Онзи вятър от първата
среща”, която представихме
на Банско джаз фестивал, и
програмата за биг бенд с аранжиментите на Мишо Йосифов, която успяхме да издадем с помощта на Министерството на културата, както и
разписаните от мен 20 миниатюри за 4 тромбона, които
подарих на НМА, следващата
стъпка беше създаването на
боса-нова албум, който съм
нарекъл “Приказка”. Искаме
на преден план да извадим стиховете, които Йосиф Цанков
е писал, нерядко текстовете на
песните са негови. Реших да
се доверя на едно младо момче, първа година студент театрална режисура в НАТФИЗ
- Петър Терзиев, с прекрасно
отношение към българския
език, с уважение към начина,
по който се изговарят думите.
В този проект за първи път
най-голямото ми дете - Йосифа, се съгласи да пее.
 Планирате ли да представите “Срещи с деди
Йожи” из страната?
- “Срещи с деди Йожи” не
е еднократен проект, а инициатива, пътуване. Идеята ми е
да търся всякакви начини и
стилове да свиря неговата музика - дори с “BrazzViliDJ” направихме доста пънкарски вариант на “Страстно обичам
жените”, а Мишо направи
страхотен аранжимент ала
българска духова музика на
“Когато луната изплува” и т.н.
Джазовата програма става все
по-добра. Успяхме да я открием с Биг бенда на БНР благодарение на поканата на маестро Антони Дончев и Мая

Райкова, но тя трябва да се
свири много. Не срещам достатъчно разбиране във всички общини и културни отдели. В една община например,
имах проблем да отделят 500
лева за наем на подиум, на
който и техните собствени мажоретки да танцуват, без да
си изпотрошат краката. А
бяха дали 10 000 лева за двама от т.нар. модерни изпълнители, и това се случва за културните празници на града.
Това горе-долу описва ситуацията с културата в България.
За щастие, има и общини, които проявяват вкус, отношение и разбиране. Но това е
борба, хората забравиха колко е приятно да слушат, да се
наслаждават на хубава музика. А съм сигурен, че имат
нужда. Изкуството има за цел
да те накара да се размечтаеш,
а не да се разпсуваш, не да се
скараш, да крещиш с пълно
гърло поредния фолк хит.
Това не подхранва душата,
подхранва агресията, страха,
че душата ти е празна. Човек
трябва да може да мечтае, да
праща мисълта си надалеч, да
я пусне да полети, да се разлети над всички пространства,
които преди това е развил чрез
образованието и общата си
култура. За да можеш, като се
върнеш, да си по-добър човек
и когато искат гласа ти, мнението ти на референдум или
да поемеш отговорност, ти да
знаеш как да го направиш.
Според мен това е много важната роля на изкуството, която пропускаме.
 Децата ви с музика ли
се занимават?
- Синът ми Макс е тромбонист, свири с мен на промоцията на “BrazzViliDJ” и
като че ли, надявам се!, у него
се запали искрата. Най-малкото ми дете Надежда е с мен на
всичките ми концерти, знае
всички песни, пее, танцува;
очевидно ще има нещо в нейния живот, което ще я държи
близо до изкуството, не зная
под каква форма, но е много
артистична и интелигентна.
Много съм горд и с трите си
деца, разкошни са! Да са живи
и здрави! Страхотен късмет
имам!
 Вие сте и преподавател. Какво мислите за състоянието на образователната
система?
- Нашата образователна
система чака децата да се сетят, че искат да учат. А мисля,
че трябва да ги подготвя поагресивно, че заниманията
трябва да са доста по-времеемки, за да ги научат да работят. Малко български музиканти са научени да работят.
Аз се научих много късно,
след като бях изградил свирене с доста грешки, но сега вече
бачкам здраво. Влюбих се в
тромбона късно, някъде в десети клас. Бетовен казва, че
звукът на тромбона е най-бли-

СНИМКA БУЛФОТО/ЛИЧЕН АРХИВ

ВЕЛИСЛАВ СТОЯНОВ е роден на 25 декември 1976 г.
в София. Завършил е НМУ “Любомир Пипков” и НМА
“Панчо Владигеров”. Бил е бас тромбонист в Националната опера и в БНР, свирил е първи тромбон в Нов
симфоничен оркестър. Преподавал е камерна музика в
НМУ “Л. Пипков” и е водил биг бенд заедно с Михаил
Йосифов и Емануил Манолов-Бадема. Участва в създаването на групите “Уикеда”, “Инфинити” и “Каффе”.
Познат е и с участието си в “Тумбаито” заедно с
Калин Вельов и във фънк бандата “Дърти пърчис”.
Заедно с Михаил Йосифов създава сдружение “Брас
асоциация”, което има за цел популяризирането на
медните духови инструменти. Създател е на оркестъра “BrazzViliDJ” и на фестивала “Brazzobrazzie”. Преподавател е по цугтромбон в Музикалната академия,
диригент е на духовия оркестър и ръководител на
джаз бенда в НМУ “Любомир Пипков”. Най-новият
проект на Вили Стоянов е посветен на неговия дядо именития композитор Йосиф Цанков (1911-1971).

зо до гласа на бог. Той е наймощният от брасовата секция,
в същото време може да звучи
изключително елегантно, защото е много близо до човешкия глас, което го прави лесен
за възприемане.
 Има ли много кандидати за Музикалната академия с духови инструменти?
- Много не. Изглежда музикантската професия е доста девалвирана, защото хората си представят, че трябва да изкарваш 3000, 4000,
5000 лева на месец, за да
живееш добре, да имаш семейство. А онези, които се
занимават с музика, нямат
такава цел. Това е рискова
работа, която изисква много търпение и всеотдайност,
изисква до теб човек, който
да те разбира. Което означава, че трябва да общуваш
с по-емоционално интелигентни хора, защото ако
впериш поглед в бита, винаги ще си недоволен. А това
размазва музиканта. Да е
вечно недоволен, недооценен, е убийствено. Да по-

гледнем заплатите на
българските оркестри... Изключително обидно!
 Така е, защото културата отдавна не е приоритет за нашата държава...
- Всички знаем, че здравеопазването е важно, правосъдната система е важна,
образованието също, системата за сигурност е страшно
важна, икономиката е безкрайно важна. Да, и културата е
изключително важна! Но очевидно не е целта да бъде оправена, щом има такава политика за културата. Трябва да сме
наясно, че тази ситуация може
да бъде подобрена - не може
да се оправи от раз, защото
това е път, който трябва да се
измине, но всеки трябва да
изисква от себе си като обществена единица и от обществото. Как можеш да изискваш
максималното? С широк кръгозор. А това как става? С образование и култура. Няма открити други начини!
Цялото интервю
четете на www.duma.bg
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Теодор Ушев представя
свои творби на „СФФ #Есен”
Прожекциите са в „Люмиер” и „Одеон”, а в Дома на киното
ще се състои среща с автограф с известния аниматор и режисьор

СНИМКА © БОРЯНА ПАНДОВА

Теодор Ушев (Канада-България) е
мултимедиен артист, аниматор, илюстратор, режисьор и графичен дизайнер.
Дипломира се през 1993 г. в специалност “Плакат” в НХА. През 90-те години на ХХ век правят впечатление театралните му плакати. От 1999 г. се установява в Монреал и работи по различни
мултимедийни проекти. През последни-

те 15 години работи за Националния
филмов съвет на Канада.
Ушев има повече от 15 филма, донесли му над 200 награди по цял свят номинация за “Оскар”, “Кристал” от
Анеси, две награди за най-добър анимационен филм на Канадската филмова
академия, почетен медал от Френската
академия за филмово изкуство “Сезар”,
“Златен глобус” за най-добър късометражен филм... От 2010 г. преподава и
изнася майсторски класове в университети и фестивали по цял свят. Член е на
Американската академия за филмово
изкуство AMPAS, кавалер на Ордена за
изкуство и литература на Франция.
В момента продължава работата по своя

първи пълнометражен игрален филм фантастична антиутопия по романа
“Пумпал” на Владислав Тодоров, с Деян
Донков и Мартина Апостолова в главните роли.
Теодор Ушев бе обявен за най-влиятелния аниматор в света за последните
25 години - според международна анкета
на анимационния фестивал в Лерида
(“Animac”). През 2021 г. оглави международното жури, което раздаде наградите
на филмите в международния конкурс и
конкурса за български късометражен филм
на 25-ия “София филм фест”. В есенната
програма са включени негови анимационни и експериментални филми, сред които
“Сляпата Вайша” и “Физика на тъгата” по

произведения на Георги Господинов. Тези
два филма може да бъдат видени в кино
“Люмиер” на 15 септември от 18.30 ч.
Селекцията “Ushev Hardcore
Xperimental” - 13 творби, създадени между 2006 и 2020 г., може да бъде видяна
в “Люмиер” на 16 септември от 18.30 ч.
и в “Одеон” на 18 септември от 20.30 ч.,
когато са програмирани “Сляпата Вайша” и “Физика на тъгата”. След тях ще
има прожекция на “Ushev Hardcore
Xperimental”. На 18 септември от 16 ч. в
Дома на киното ще се състои специалната традиционна среща “София - град на
киното: Интервю с автограф” с Теодор
Ушев, научи ДУМА от Светлана Дамянова, пресофис на фестивала.

„Нов живот за старите книги” събра 23 тона книги
Приключи кампанията
“Нов живот за старите книги”, организирана от сдружение “Зелена България ръка за ръка” в 7 града до
31 август. Проектът се фи-

нансира с европейски средства по оперативна програма “Околна среда”. Книгите, които са остарели много
и не може да се използват,
ще бъдат рециклирани. По

проекта е предвидено да се
съберат 10 тона книги, а са
събрани около 23 тона.
“Сега работим по разпределение на книги за читалища, социални домове, библи-

отеки, като идеята е да подпомогнем фонда, който е остарял, с по-актуална литература”, казва в “Преди всички” на БНР Диана Сивинова. По думите й сред преда-

дените книги е имало поредици с ценни енциклопедии,
всякакъв вид литература,
съвсем нови книги, книги с
посвещение от самите автори и т.н.

Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ ÙÓÌ‰ ì ÛÎÚÛ‡î Ó·ˇ‚ˇ‚‡ ÍÓÌÍÛÒ Á‡ Á‡ÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰Î˙ÊÌÓÒÚË:

√Î‡‚ÂÌ ÂÍÒÔÂÚ ìœÓ„‡ÏË Ë ÔÓÂÍÚËî - 3 ·ÓÈÍË

ŒÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ë
Ò˙ÚÛ‰ÌË˜Ë Ò ÔÛ·ÎË˜ÌË,
‰˙Ê‡‚ÌË, Â„ËÓÌ‡ÎÌË Ë ÏÂÒÚÌË ÒÚÛÍÚÛË Ë ËÌÒÚËÚÛˆËË,
Í‡ÍÚÓ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÓÚ „‡Ê‰‡ÌÒÍËˇ ÒÂÍÚÓ. ŒÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ò Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ
ÔÓ ÔÓÂÍÚËÚÂ Ì‡ Õ‘ Á‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ.
»Á‚˙¯‚‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ‡ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ë
ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ Ì‡
”Ô‡‚ËÚÂÎÌËˇÚ Ò˙‚ÂÚ (”—) Ì‡
Õ‘ .
”˜‡ÒÚ‚‡ ‚ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Ì‡ Õ‘ .

ŒÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌÍˆËË Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚË:
»Á„ÓÚ‚ˇ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡
ÍÓÌÍÛÒÌËÚÂ ÔÓ„‡ÏË Á‡
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡
ÓÚ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ ÙÓÌ‰ ì ÛÎÚÛ‡î (Õ‘ ).
»Á„ÓÚ‚ˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ‰Ó
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÍÓÌÍÛÒË Á‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÓÚ Õ‘ .
–‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ‰Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ Á‡
ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÍÓÌÍÛÒË Á‡
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡
ÓÚ Õ‘ ÔÓ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌËÚÂ Á‡
ÚÓ‚‡ ‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ë
‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ‡ÍÚÓ‚Â Ì‡ Õ‘
Ì‡˜ËÌË.
ŒÚ„Ó‚‡ˇ Á‡ ˆˇÎÓÒÚÌ‡Ú‡
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÔÓ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó
ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ.
ŒÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ò
˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ÂÍÒÔÂÚÌËÚÂ
ÍÓÏËÒËË, ‡·ÓÚÂ˘Ë ÔÓ ÔÓÂÍÚËÚÂ Ì‡ Õ‘ Á‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ
ËÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ Á‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ.

»ÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ Á‡ÂÏ‡ÌÂ
Ì‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡:
- ‚ËÒ¯Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚
ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ıÛÏ‡ÌËÚ‡ÌËÚÂ
Ì‡ÛÍË, ËÁÍÛÒÚ‚‡Ú‡, ÒÓˆË‡ÎÌË,
ÒÚÓÔ‡ÌÒÍË Ë Ô‡‚ÌË Ì‡ÛÍË,
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓÒÚ ìÕ‡ÛÍË Á‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡î, Ò˙„Î‡ÒÌÓ œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Ã— π125 ÓÚ 24
˛ÌË 2002 „. Á‡ ÛÚ‚˙Ê‰‡‚‡ÌÂ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ÚÓ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚËÚÂ Ì‡ ‚ËÒ¯Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
Ë ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌËÚÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ;
- ÏËÌËÏÛÏ 1 „Ó‰ËÌ‡ ÓÔËÚ
‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ˘‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ
‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË
Á‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ÌÂ:
- Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ (Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ
ÚÂÍÒÚ) Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ
Á‡ Á‡ÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡;
- ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡ÙËˇ;
- ÏÓÚË‚‡ˆËÓÌÌÓ ÔËÒÏÓ;
- ÍÓÔËÂ ÓÚ ‰ËÔÎÓÏ‡ Á‡
Á‡‚˙¯ÂÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ;
- ÍÓÔËˇ ÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ ÓÔËÚ.
“Û‰Ó‚Ó ‚˙ÁÌ‡„‡Ê‰Â-

ÌËÂ: 650 Î‚.
—˜ÂÚÓ‚Ó‰ËÚÂÎ - 2 ·ÓÈÍË.
ŒÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌÍˆËË Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚË:
œÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ÌË
ÛÒÎÛ„Ë. ŒÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÂÍÒÔÂÚÌ‡ Ë ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍ‡ ÔÓÏÓ˘ ÔË ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÓÚ˜ÂÚÌËÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË ÔÓ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÚÂ Á‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ Ì‡
Õ‘ .
–‡Á„ÎÂÊ‰‡ Ë ÓˆÂÌˇ‚‡
ÔÓÒÚ˙ÔËÎËÚÂ ÔÓ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÔÓÂÍÚË, Á‡Òˇ„‡˘Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÒÚ Ì‡ ÔÓ‰‡‰ÂÌËÚÂ ‚ ÒÓÍ ËÁËÒÍÛÂÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË.
ŒÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ë
Ò˙ÚÛ‰ÌË˜Ë Ò ÔÛ·ÎË˜ÌË,
‰˙Ê‡‚ÌË, Â„ËÓÌ‡ÎÌË Ë ÏÂÒÚÌË ÒÚÛÍÚÛË Ë ËÌÒÚËÚÛˆËË,
Í‡ÍÚÓ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÓÚ „‡Ê‰‡ÌÒÍËˇ ÒÂÍÚÓ.
ŒÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ò
Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ ÔÓ ÔÓÂÍÚËÚÂ Ì‡
Õ‘ Á‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ.
»Á‚˙¯‚‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ‡ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ë
ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ Ì‡
”— Ì‡ Õ‘ .
”˜‡ÒÚ‚‡ ‚ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Ì‡ Õ‘ .
»ÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ Á‡ÂÏ‡ÌÂ
Ì‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡:
- ‚ËÒ¯Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚
ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ Ò˜ÂÚÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ;
- ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ ÓÔËÚ
ÏËÌËÏÛÏ 2 „Ó‰ËÌË.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË
Á‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ÌÂ:
- Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ (Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ
ÚÂÍÒÚ) Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ

Á‡ Á‡ÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡;
- ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡ÙËˇ;
- ÏÓÚË‚‡ˆËÓÌÌÓ ÔËÒÏÓ;
- ÍÓÔËÂ ÓÚ ‰ËÔÎÓÏ‡ Á‡
Á‡‚˙¯ÂÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ;
- ÍÓÔËˇ ÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ ÒÚ‡Ê.
“Û‰Ó‚Ó ‚˙ÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËÂ: 650 Î‚.
ﬁËÒÍÓÌÒÛÎÚ
ŒÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌÍˆËË Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚË:
ƒÂÈÌÓÒÚÚ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ˆˇÎÓÒÚÌÓ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Õ‘ , ÍÓÌÚÓÎ Á‡ Á‡ÍÓÌÓÒ˙Ó·‡ÁÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Õ‘ , ‡·ÓÚ‡
ÔÓ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ
ÔÓ˙˜ÍË, ÔÓÛ˜‚‡ÌÂ Ë ‡Ì‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËÚÂ ‡ÍÚÓ‚Â, ËÁ‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‚ÌË
ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘‡ ÔÓ ‚˙ÔÓÒË, Á‡Òˇ„‡˘Ë ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Õ‘ , Á‡ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ò ÔÓ„‡ÏË Ë ÔÓÂÍÚË Á‡ Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂ Ë ‡Á‚ËÚËÂ
Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÍÛÎÚÛ‡, ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó ÓÚ Õ‘ ,
ËÁ„ÓÚ‚ˇÌÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚË Ì‡ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌË ‡ÍÚÓ‚Â Ë ‚˙ÚÂ¯ÌÓ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌË ‡ÍÚÓ‚Â, ‰Ó„Ó‚ÓË Ë ÔËÒÏ‡, Á‡Òˇ„‡˘Ë ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Õ‘ , ÔÓˆÂÒÛ‡ÎÌÓ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó.
»ÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ Á‡ÂÏ‡ÌÂ
Ì‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡:
- ‚ËÒ¯Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓÒÚ ìœ‡‚Óî;
- ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ ÓÔËÚ
ÏËÌËÏÛÏ 2 „Ó‰ËÌË;
- ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍ‡ Ô‡‚ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË
Á‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ÌÂ:
- Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ (Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ
ÚÂÍÒÚ) Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ
Á‡ Á‡ÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡;

- ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡ÙËˇ;
- ÏÓÚË‚‡ˆËÓÌÌÓ ÔËÒÏÓ;
- ÍÓÔËÂ ÓÚ ‰ËÔÎÓÏ‡ Á‡
Á‡‚˙¯ÂÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ;
- ÍÓÔËˇ ÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ ÒÚ‡Ê;
- ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ÔË‰Ó·ËÚ‡
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍ‡ Ô‡‚ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ.
“Û‰Ó‚Ó ‚˙ÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËÂ: 650 Î‚.
√Î‡‚ÂÌ ÂÍÒÔÂÚ ìƒÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ‡ıË‚î
ŒÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌÍˆËË Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚË:
ŒÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ˆˇÎÓÒÚÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡
‰ÂÎÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÓ·ÓÓÚ‡ ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Õ‘ , Â„ÛÎË‡
‡·ÓÚ‡Ú‡ Ò ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ ÔË
‚˙ÚÂ¯ÌÓÒÎÛÊÂ·ÂÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÓ·ÓÓÚ, ÔË ËÁ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
‡ÍÚÓ‚Â Ë ‰Û„Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚË,
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë ÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ
ÒÓÍÓ‚Ëˇ ÍÓÌÚÓÎ, Ò‚˙Á‡Ì Ò
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Á‡‰‡˜ËÚÂ,
ÔÓËÁÚË˜‡˘Ë ÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Û˜ÂÊ‰ÂÌÒÍËˇ ‡ıË‚ Ì‡ Õ‘ ;
ŒÚ„Ó‚‡ˇ Á‡ Ó„‡ÌËÁË‡ÌÂÚÓ, Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË,
ÔÂ‰‡‰ÂÌË Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ ‚
Û˜ÂÊ‰ÂÌÒÍËˇ ‡ıË‚ Ì‡ Õ‘ ;
ŒÚ„Ó‚‡ˇ Á‡ ÂÍÒÔÂÚËÁ‡Ú‡, Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÔÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ ‚
÷ÂÌÚ‡ÎÌËˇ ‰˙Ê‡‚ÂÌ ‡ıË‚
(÷ƒ¿), ÒÎÂ‰ ËÁÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÒÓÍÓ‚ÂÚÂ ÔÓ ˜Î. 46 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ ‡ıË‚ÂÌ ÙÓÌ‰ («Õ¿‘);
ŒÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ò
˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ”— Ì‡ Õ‘ Ë
˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ÂÍÒÔÂÚÌËÚÂ
ÍÓÏËÒËË, ‡·ÓÚÂ˘Ë ÔÓ ÔÓ-

ÂÍÚËÚÂ Ì‡ Õ‘ Á‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ
ËÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ Á‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ.
ŒÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ë
Ò˙ÚÛ‰ÌË˜Ë Ò ÔÛ·ÎË˜ÌË,
‰˙Ê‡‚ÌË, Â„ËÓÌ‡ÎÌË Ë ÏÂÒÚÌË ÒÚÛÍÚÛË Ë ËÌÒÚËÚÛˆËË,
Í‡ÍÚÓ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÓÚ „‡Ê‰‡ÌÒÍËˇ ÒÂÍÚÓ. ŒÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ò Í‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ
ÔÓ ÔÓÂÍÚËÚÂ Ì‡ Õ‘ Á‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ.
»Á‚˙¯‚‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ‡ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ë
ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ Ì‡
”— Ì‡ Õ‘ .
»ÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ Á‡ÂÏ‡ÌÂ
Ì‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡:
- ‚ËÒ¯Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ;
- ÏËÌËÏÛÏ 1 „Ó‰ËÌ‡ ÓÔËÚ
‚ ‰ÂÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ‡ıË‚;
- ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡ „‡ÏÓÚÌÓÒÚ;
- ÛÏÂÌËˇ Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ò
‰ÂÎÓ‚Ó‰Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡
Archimed.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË
Á‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ÌÂ:
- Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ (Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ
ÚÂÍÒÚ) Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ
Á‡ Á‡ÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ‰Î˙ÊÌÓÒÚÚ‡;
- ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡ÙËˇ;
- ÏÓÚË‚‡ˆËÓÌÌÓ ÔËÒÏÓ;
- ÍÓÔËÂ ÓÚ ‰ËÔÎÓÏ‡ Á‡
Á‡‚˙¯ÂÌÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ;
- ÍÓÔËˇ ÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ ÓÔËÚ.
“Û‰Ó‚Ó ‚˙ÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËÂ: 650 Î‚.
ƒÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú
‚ ÒÓÍ ‰Ó 40 Í‡ÎÂÌ‰‡ÌË ‰ÌË
ÒÎÂ‰ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ˇ‚‡Ú‡ Á‡ ÍÓÌÍÛÒ‡, Ì‡ ‡‰ÂÒ: „.
—ÓÙËˇ, ÛÎ. ìÀ˙˜ÂÁ‡ —Ú‡Ì˜Â‚î π7, ÂÚ. 3.
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ДНЕС

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
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o

С

31

o

С

31

o

32

С

ВИДИН
32 c

ПЛОВДИВ
30 c

СОФИЯ
27 c

РУСЕ
30 c

САНДАНСКИ
30 c

ВАРНА
28 c

ПЛЕВЕН
30 c

БУРГАС
27 c

o

С

31

o

С

29

o

С

Слънчево време ще продължи да преобладава почти над цяла
България. Временни увеличения на облачността са вероятни на
места и то - чак към края на деня. Изолирани краткотрайни
превалявания са възможни в източните и планинските райони.
Почти тихо време. Максималните температури в по-голямата
част от страната ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски - до
24-25 градуса, по Черноморието.
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 /5 ÂÔËÁÓ‰/
14.30 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /6 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ 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 –ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ Ò ƒÓ·ËÌ‡
◊Â¯ÏÂ‰ÊËÂ‚‡
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /4 ÒÂÁÓÌ, 6 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¡‡ÌÒÍÓ ‰Ê‡Á ÙÂÒÚË‚‡Î
2021: Old Gold Band /
¡˙Î„‡Ëˇ/
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.45 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.40 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.25 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /6 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

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

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡, ÌÓ‚
ÒÂÁÓÌ 22
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - Ò ‚Ó‰Â˘Ë
ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ (2015 „.)
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.117
15.00 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12 ÂÔ.6
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò ‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡,
ÌÓ‚ ÒÂÁÓÌ 10
18.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.7 ÂÔ.17,
18
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.41
21.05 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.10
00.05 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË
‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î,
Ò.20 ÂÔ.23
01.00 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.3
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.104,
105

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 «‡ 80-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡
ﬁËÈ ÕÓ¯ÚÂÈÌ. ì»ÁÎÂÁÂ Ú‡‡ÎÂÊ˜Â ÓÚ Ï˙„Î‡Ú‡î
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

С основание очаквате положително развитие на конкретна задача, положените усилия са очевидни. Не
изпреварвайте събитията.

Ново начало очаква някои
от вас - и в личен, и в
професионален план. Добрите вести ще ви настроят на позитивна вълна.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Бъдете търпеливи и ще
стигнете бързо до успеха.
Семейните грижи ще се
решат, ако ги обсъждате
заедно с останалите.

Културни мероприятия ще
ви помогнат да задоволите
духовните си потребности.
Вечерта ще се зарадвате на
внимание.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Премерените ви думи и
действия ще ускорят решаването на проблем, който
ви тревожи от доста време. Но не бива да бързате.

Промененото мислене ще ви
улесни в реализация на вашите идеи. Настроението
ще се подобрява, както и
резултатите от работата.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Вълненията ще са в повече,
но няма да останете разочаровани. Потърсете специалист за здравословния
си проблем.

Ще си помогнете сами по
отношение на здравословен
проблем, ако спазвате
съответен хранителен и
двигателен режим.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Проект от обществена
значимост ще ви постави в
центъра на вниманието.
Някои ще заложат на личните си предпочитания.

Напрежението на работното място ще затрудни
общуването с околните. Не
си позволявайте да оценявате работата на друг.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Рискувате да накърните
доверието към себе си,
мислете, преди да се настроите романтично. Не се
колебайте, а действайте.

Желанията ви ще се осъществяват доста трудно,
причината за което търсете само в себе си. Бъдете
търпеливи, заслужава си.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

15

ВТОРНИК
14 СЕПТЕМВРИ

2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Очите на хората са еднакво големи от деня на раждането,
за разлика от носа и ушите, които не спират да растат.
Най-малката островна държава в света е Питкерн с площ
от 4,5 кв. км и население от 48 души по данни от 2011 г.

„Почисти и прочети”
започва в три града
Националната инициатива „Стара хартия
за нова книга” се завръща със свежа визия
Под наслов “Почисти
и прочети” в три града
ще започне деветото издание на националната
екологична инициатива
“Стара хартия за нова
книга”. София, Добрич и
Русе ще бъдат домакини
на тазгодишната кампания. Проявата дава
възможност на подрастващите да научат повече
за рециклирането, да разберат как да пазят природата и да събират разделно отпадъците. Всяко
хлапе, което доведе
възрастен придружител с
поне 5 кг стара хартия,
ще получи нова детска
книга по избор, както и
подаръци от партньорите на празника.
Голямата изненада за
участниците в инициативата ще бъде новото специално издание на каузата “Пазители на планета-

та”. Книгата е пълна с
факти, активности и
съвети, които целят да
помогнат да пазим околната среда - от компостиране и намаляване на
употребата на пластмаса
до почистване на плажовете и подпомагане на
дивия живот. “Пазители
на планетата” или вече
познатите заглавия - “Ти
можеш да спасиш планетата” и “Грийн тийн”, ще
бъдат подарък за всички,
донесли допълнителни
5 кг хартия за рециклиране. Така в рамките на
празничния ден едно дете
може да получи максимум две книги.
Началото на инициативата ще бъде дадено в
София, на 19 септември,
от 10 до 19 ч., на бул.
“Витоша” 37, пред Книжен център “Гринуич”.
Добрич дебютира в

кампанията на 25 септември, от 10 до 13 ч., на пл.
“Свобода”, и ще е част
от честванията по случай
празника на града.
В Русе проявата ще
гостува на 26 септември,
от 10 до 13 ч., на пл.
“Свобода”, пред хотел
“Дунав”.
Организаторите се
погрижили да бъдат спазени всички противоепидемични мерки. На опашката пред пунктовете за
събиране на стара хартия ще бъде осигурена
дистанция от 1,5 метра
между чакащите. Заглавията на щанда с книги ще
са разделени на възрастови групи, за да се улесни изборът на децата и
техните родители. Носенето на маски е препоръчително.
Тази година кампанията се завръща с нова

ŒÚ ÛÚÂ Á‡ÔÓ˜‚‡Ï ‰‡ Ò‚‡ÎˇÏ ÍËÎÓ„‡ÏË. œËÚ‡Ï Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ: ‰‡ÎË
ÌˇÍÓÈ ÏÂ ËÒÍ‡ ‰Â·ÂÎ‡?...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿Í‡‰. ¿Õ“ŒÕ ƒŒÕ◊≈¬, ÔËÒ‡ÚÂÎ
¿Õ“Œ¿Õ≈“¿ ƒŒ¡–≈¬¿-Õ≈“»,
‡ÍÚËÒ‡ Ë ÔÂ‚Ëˆ‡
Õ≈Õ◊Œ —À¿¬◊≈¬, ÔÓÂÚ
—“¿Õ»—À¿¬ œ¿¬ÀŒ¬,
˜ÎÂÌ Ì‡ Õ— Ì‡ ¡—œ
—“Œ… Œ “¿Õ Œ¬,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ Œ·Î‡ÒÚÌËˇ
Ò˙‚ÂÚ Ì‡ ¡—œ-¡Û„‡Ò
ﬂ¬Œ– ”ﬁÃƒΔ»≈¬, ÔÓÎËÚËÍ
¿Í‡‰. ﬂ◊ Œ »¬¿ÕŒ¬,
ËÌÊÂÌÂ ÂÓÎÓ„

Говореща патица
имитира хората

СНИМКА БГНЕС

Началото на екологичната кауза бе
поставено на 15 септември 2013 г.
визия, представяща на
малките екоентусиасти
пътя на хартията, който
започва от дървото, минава през създаването на
книги за библиотеките
или хартиени опаковки,
стига до сините контейнери на “Екопак България” и завършва в центровете за рециклиране.
Там хартията се сдобива
с нов живот и цикълът се
повтаря.
Досега в инициатива-

та са се включили 50 358
деца, които с помощта на
своите родители са предали за рециклиране
267,5 тона хартия и са
получили 58 770 книжки.
Така всички заедно сме
спасили от изсичане 3478
дървета. От 2015 г. инициативата се превърна в
национална и до този
момент е преминала през
Пловдив, Бургас, Варна,
Хасково, Русе, Велико
Търново и Плевен.

Нидерландски експерт откри
стар запис на мускусна патица,
която казва фразата “проклет
глупак”, научена, докато живяла
в австралийски зоопарк, съобщи “Ройтерс”. Интересното в
случая е не самото значение на
думите, а фактът, че патицата
може да имитира речта на хората, подчерта Карел Тен Кате от
университета в Лайден.
“Определено се основава на
човешки глас, макар и произношението да е малко странно.
Възможно е това да е австралийски акцент”, добави Тен
Кате. Специалистът разкри, че
първоначално се е чудел дали
записът, направен през 80-те
години на миналия век от орнитолога Петер Фулагар, не е
монтаж.

Грижите за внуците удължават живота

Не бива обаче децата да се оставят
на възрастните за цял ден

Ново научно изследване показва, че бабите и дядовците, които се грижат за внуците си, живеят средно с 5 години по-дълго.
Според проучването, публикувано в The
Evolution and Human Behavior, хората, които се посвещават на отрочетата на собствените си деца, са с по-малък риск от
смърт. Изводите са от данните, анализирани от обширно изследване в Берлин за стареенето, което проследява здравните досиета на повече от 500 души на възраст над
70 години.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

Ползите от гледането на деца не се ограничават само до баба и дядо. Възрастните, които се грижат за подрастващите, са
живели средно с 3 години по-дълго. Това
обаче не означава, че децата трябва да бъдат
оставяни на техните баби и дядовци по цял
ден, подчертават експерти. Макар умерената грижа и да има своите предимства,
предишни изследвания показват, че напрегнатият ангажимент може да причини физически и психически стрес. С други думи всичко е в баланса.
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Птицата ясно произнасяла
фразата “проклет глупак”
Находката е направена в звуков архив, докато Тен Кате изследва вокалното заучаване сред
птици. Оказва се, че талантливата патица имала по-богат репертоар - можела също така да
имитира затваряща се врата и
щракането на ключалката.

Пиенето на кафе си
има подходящо време
Експерти разкриха най-подходящото време за пиене на кафе, ако хората
искат да се насладят пълноценно на
тази напитка. Тя не бива да се консумира веднага, щом станете от леглото,
а поне час след събуждане. В този
момент производството на кортизол в
организма е в един от трите пика през
деня. Следващите са около 13 ч. и след
това в 17 ч.
Кортизолът обикновено се смята за
“хормон на стреса”, защото се секретира в големи количества, когато чувстваме напрежение при някои ситуации. Но кортизолът може да се приеме
и за “хормон за събуждането”, защото
причината тялото да произвежда повече кортизол, когато сме под стрес, е да
ни събуди и да ни държи нащрек.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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Медведев спря Ноле
за историята
Даниил Медведев триумфира на US Open. На финала
руснакът разби Новак Джокович с 6:4, 6:4, 6:4, като затвори срещата за 2,15 ч. Така световният №2 спря водача в ранглистата да спечели “Голям
шлем”, след като през годината Ноле стана шампион на
“Аустрелиън оупън”, “Ролан
Гарос” и “Уимбълдън”.
На централния корт
“Артър Аш Стейдиъм” Джокович бе видимо изморен, а
25-годишният руснак не му
остави много шансове и спе-

чели първа титла в турнир от
Шлема. Медведев е бивш шампион от “София оупън”.
Джокера се бореше да стане
първият играч с “Голям шлем”
след 1969 г., когато австралийската легенда Род Лейвър печели четирите турнира в една година, а с това и да задмине големите си съперници Роджър Федерер и Рафа Надал, които също
имат по 20 корони от Шлема.
Сърбинът не успя да вдигне за
четвърти път трофея от US
Open в кариерата си след 2011,
2015 и 2018 г.

СНИМКА БГНЕС

Даниил Медведев е вдигнал купата от US Open,
а загубилият финала Новак Джокович го аплодира
“Извинявам се на феновете
и на Новак, защото всички знаем за какво се бореше той. За
това, което постигна тази година и през цялата кариера. Никога не съм казвал това на никого
преди, но ще го кажа сега: За

мен Ноле е най-великият играч
в историята”, каза Медведев.
“Ако има някой, който заслужава титла от Големия
шлем, това е Медведев. Така че
- поздравления. Въпреки че не
спечелих мача, сърцето ми е

изпълнено с радост и съм найщастливият човек на планетата, защото феновете ме накараха да се чувствам много специален. Никога не съм се чувствал по този начин в Ню
Йорк”, призна Ноле.

Германия пак ни препъна
България отпадна от Евроволей 2021
Националният отбор на България отпадна от Европейското първенство по волейбол за мъже 2021.
Момчетата на Силвано Пранди загубиха от превърналата се в “черна котка” Германия с 1:3 гейма (14:25,
25:18, 19:25, 22:25) в 1/8-финален мач в Острава,
Чехия. Германците продължават на 1/4-финал срещу
Италия, която победи Латвия с 3:0 гейма. Пранди
започна със стартов състав: Георги Сеганов, Цветан
Соколов, Мартин Атанасов, Тодор Скримов, Алекс
Грозданов, Николай Колев и Владислав Иванов-либе-

ро, като в игра влизаха още Аспарух Аспарухов,
Стефан Чавдаров и Владимир Станков.
Големият залог се отрази в по-голяма степен на нашия
отбор, който игра на приливи и отливи, докато Бундестимът показа концентрация и стабилност в по-голямата част. Сервисът бе ключов в мача, а решаващ фактор
отново бяха бомбените удари на опитния Гьорг Грозер.
След катастрофално загубен първи гейм, Пранди
потърси промяна и пусна като център Стефан Чавдаров, който внесе свежест в тима ни, и нашите изравни-

ха. В третата и четвъртата част българите започваха
равностойно, но в края допускаха да бъдат задминати.
Мориц Карлицек бе най-резултатен в мача с 19 т.
За България Цветан Соколов и Алекс Грозданов
завършиха с по 8 т.
“Кой не греши?! Всеки, който работи, допуска
грешки, но това е животът. Решението за бъдещето
ми трябва да го взимам аз. Договорът ми с федерацията изтича през 2022 г. Всичко е в техни ръце. Зависи
те какво ще решат”, заяви Пранди.

Мъри тръгна с точка начело на Левски
Левски се представи сравнително
добре и стигна до точка при визитата на Локо Пд в дербито на VII кръг
на efbet Лига. Срещата на “Лаута”
бе повторен дебют на треньора на
столичани Мъри Стоилов и завърши
зрелищно 2:2. Голове за “сините”
вкараха Борислав Цонев (37) и Георги Миланов (76), а за “смърфовете”
точни бяха резервата Георги Минчев (72) и капитанът Димитър Илиев
(80). Равенството остави “смърфовете” на дъното на таблицата с 3 т.,
Левски е девети със 7 т.
Преди почивката преобладаваше
битката на терена, а малко преди
нея Левски поведе след комбинация между Георги Миланов и Здравко Димитров, който стреля с плонж.
При добавката Борислав Цонев
срещна отбитата от вратаря Илко
Пиргов топка и с шпагат я прати в
мрежата му. Голът бе гледан 4 мин.
с ВАР, преди да бъде потвърден от
рефера Никола Попов, свирил мач
№200 в елита. Видя се, че при по-
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Треньорът Станимир Стоилов
поздравява голмайсторите Георги
Миланов (вляво) и Борислав Цонев

падението няма нарушение на Ради
Цонев срещу Бирсент Карагарен.
Преди това северномакедонският
национал Гьоко Зайков (25) с глава
нацели гредата след центриране на
Боби Цонев.
След паузата Георги Минчев (73)
изравни, но Георги Миланов (76) пак
изведе “сините” напред с красив диагонален шут от над 20 м. Димитър
Илиев (80) отново изравни с мощен
удар от сериозно разстояние. Преди края Локо удари греда и се размина с победата.
“Основният ни проблем е с кондицията, но трябва да работим сериозно и по организацията на играта. Като старание и тактическа дисциплина съм доволен. Футболът е
игра за джентълмени и играчите
трябва да се научат да играят без
симулации. Нашият отбор трябва да
продължи да развива своя стил.
Сега видях отбор, който искаше да
спечели, но силите не ни стигнаха”, каза Стоилов.

И Христо Крушарски иска да е шеф на БФС
Христо Крушарски се
кандидатира за председател
на БФС. Конгресът ще е на
12 октомври. Шефът на
Локо Пд смята да прехвърли
модела на управление от
“Лаута” в “Бояна”, защото
“там вече толкова години не
се случва нищо положително”. Той ще се бори за по-

ста с Боби Михайлов и с
Димитър Бербатов.
“За шест години направих футбол, а те за годините
нищо не направиха. Бербатов прави? Какво правиш?
Нямаш един ден стаж като
ръководител. Вторият, дето
го докара Вуцата, другият от
ОМВ, седнал да се прави на

честен и почтен, Боже мой.
Сигурно е много гадно в
БФС, щом всички се бутат
там. Няма да изкарат 1 лев
от джоба си да дадат на футбола. Ходих да гледам аматьорски мач в Говедарци и
ги питам откъде вземате
пари? Казват ми от никъде,
ние сами си даваме. Откъде

бе? Аматьорска лига, съдийски такси, пътни, наказания...
Тези хора се чудят откъде да
вземат 5 лева и тия им ги
вземат. Общинските отбори
имат някой лев, но другите?
Футболът се оправя отдолу, от селските отбори,
от училищата”, смята Крушарски.

РЕЗУЛТАТИ

VII кръг
Локо Пд - Левски
2:2 0:1 Б. Цонев (37) 1:1
Г. Минчев (73) 1:2 Г. Миланов (76) 2:2 Д. Илиев (80); ЦСКА
1948 - Ботев Вр 5:1 0:1 Ненов (25)
1:1 С. Петров (27) 2:1 Стоянов (31)
3:1 Русев (38) 4:1 С. Петров (85) 5:1
Александров (88); снощи: Берое Царско село и Ботев Пд - Арда.
Втора лига, IX кръг
Монтана - Янтра 2:0 1:0 Бушентуф (15) 2:0 Карачоров (89), ЧК: Гаджев (Я-57); Ботев Пд-2 - Етър 0:2
0:1 М. П. Петков (6) 0:2 Кнежевич
(53); Спортист - Миньор 0:0; Нефтохимик - Септември Сим 2:2 0:1
Динев (48) 0:2 В. Божинов (84) 2:2
Данчев (85 и 89); Септември Сф Лудогорец-2 3:2 0:1 Бр. Костадинов
(11) 1:1 Александров (30) 3:1 Узунов
(69 и 83) 3:2 Чукалов (87); Спартак
Вн - Левски Лом 2:1 0:1 Пехливанов
(8) 1:1 Андреев (76) 2:1 Н. Иванов
(90+2); Созопол - Марек 0:0; Струмска слава - Хебър 0:1 0:1 Ж. Петков
(45); снощи: Марица - Литекс; ЦСКА
1948-2 - Добруджа.
ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
Шампионска лига
ПО МАКС СПОРТ 1
22.00 Виляреал - Аталанта
ПО МАКС СПОРТ 2
22.00 Малмьо - Ювентус
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