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Театър „София”
подарява всеки
втори билет
за Деня на София

Делян Георгиев:
Няма да позволя
ново застрояване
в район „Изгрев”

Европрокуратурата
разследва
измами в ЕС
за 4,5 милиарда евро

Стр. 10

Стр. 13

Стр. 7

ЛЕВИЯТ
ВЕСТНИК

На добър час
на училището!
Стр. 9 и 11

НЯКОЛКО ÄÓÌÈ

Юлия КУЛИНСКА

БФС опитва да мами съда
Футболният съюз е пробвал да блокира свикването на конгрес
на 12 октомври. Съдът е отхвърлил искането. Задават се два
конгреса на БФС.

Стр. 6

Стр. 16

Само 22 на сто
от учителите ще се
тестват за КОВИД-19

У

Близо една трета са ваксинираните преподаватели,
каза образователният министър Николай Денков

тре 46-то НС ще е в историята. През малкото дни на съществуването си то остана почти невидимо. Ще се запомнят само
скандалите, омразата, безсилието
и безхаберието. Депутатите
замръзнаха още на старта и успяха да отлепят три крачки с промените на парите в джоба ни.
Безплодни изслушвания на
служебните министри, безсмислено оригиналничене, глуповати
спорове кой е по-по-най, имагинерни обвинения и цинични метафори. Тъпченето на едно място, безумната логорея и избиването на стари комплекси няма как
да са в интерес на хората. Парламентът хоризонт вече няма, а там
изведнъж се разбързаха да приемат закони. Късно е... Много от
купищата законопроекти, които
така и не стигнаха до пленарната
зала, са написани “на коляно”, за
една нощ, без експертиза, без познаване на генезиса на проблемите, без мисъл за потребностите
на хората. Депутатите упорито
се правеха, че не виждат КОВИДкризата, която влиза неканена и
надвисва с косата си над живота
ни. Хора умират, фалират бизнеси, семейства мизерстват, пенсионери са в безизходица... Българите са без бъдеще, без перспектива и не знаят какво ще им донесе утрешният ден.
А е толкова просто! Трябва
само да вдигнеш очи и да проумееш девиза, че съединението прави силата...
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Едва 20 хиляди от близо
90 000 български учители,
или около 22%, са заявили,
че искат да бъдат тествани
за коронавирус преди учебната година. Образователният министър Николай Ден-

ков посочи, че ваксинираните преподаватели са почти
една трета, 20 на сто са преболедували КОВИД-19. По
думите му едва около 2% от
учениците са ваксинирани
преди началото на учебната

година. “Тези резултати не
са особено оптимистични.
МОН не се справи с ваксинирането на учителите, защото има недоверие в обществото”, съжали Денков.
Днес 706 857 ученици

ще влязат в клас в 2357 училища, първолаците са 58 593.
Обучение ще има и в 375
български училища в чужбина. Там са записани 32 266
деца.
Стр. 4
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

На над 37 хиляди произшествия са се отзовали българските пожарникари за първите 8 месеца от годината.
Статистиката изтъкна вътрешният министър Бойко Рашков по време на церемонията по отбелязването
на професионалния празник на огнеборците. Честването бе ограничено заради епидемичната обстановка
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Проверяват депутати за
пари от Пеевски и Божков
Ахмед Доган отново не се яви в парламента, за да обясни имотите си в Росенец
Службите да проверят има
ли действащи депутати, които
са получавали каквото и да е
финансиране от санкционираните по глобалния закон “Магнитски” Делян Пеевски и Васил Божков или от свързани с
тях лица и фирми в българския
“черен списък”. Това решиха
единодушно членовете на временната парламентарна комисия “Магнитски”, но искането
им едва ли ще бъде изпълнено,
тъй като 46 НС се закрива. Питането е по инициатива на Енчо
Мирчев от “Има такъв народ”,
който настоя за отговор взимали ли са действащи народни
представители пари от двамата
олигарси, за да участват в протестите срещу Бойко Борисов
и Иван Гешев през лятото на
2020 г.
“Наясно съм, с оглед на
малкото оставащо време на настоящия парламент, че няма да
получим информацията. Но и

след това, в качеството си на
физическо лице, ще изискам
тези данни по силата на Закона
за достъп до обществена информация”, каза Мирчев. Съпартиецът му Иво Атанасов пък попита дали в “Демократична
България” има някакви притеснения, свързани с данните, които могат да излязат за техни
депутати. Атанасов обвини
шефката на комисията Надежда
Йорданова от ДБ, че умишлено
не е придвижила искането му
повече от 20 дни, а по други
искания се е произнасяла еднолично и е изпращала писма до
институциите с искане за информация. “Настоявам да се
разбере кой народен представител е взимал пари за протестите. Защото говорим за граждански договори, т.е. за официално заплащане, а не такова на
ръка”, включи се и Хамид Хамид от ДПС. Той не спомена
конкретно име, но намекна, че

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

И комисията, разлседваща имота на Ахмед Доган в Росенец,
не успя да събере кворум за последното си заседание
въпросният депутат бил от
т.нар. “партии на протеста”.
Предложението подкрепиха
Филип Попов от БСП и Мария
Капон от ИБГНИ. Попов отбе-

ляза, че изискването на информацията няма особено значение,
тъй като няма да има достатъчно
време данните да бъдат събрани
и изпратени преди разпускане-

то на парламента. Йорданова
обясни, че има механизъм, според който документи могат да
бъдат придвижени бързо и в
следващото НС, и искането не е
лишено от смисъл.
Зам.-министърът на правосъдието Иван Демерджиев
докладва, че междуведомствена
работна група е подготвила законопроект, който да уреди
последиците от закона “Магнитски” и от сходни актове,
които могат да засегнат националната сигурност на страната
в икономическо и финансово
отношение.
Пропадна последното заседание на т.нар. комисия “Росенец”, която изяснява казуса с
морските сараи на Ахмед Доган. Причината бе липса на кворум поради отсъствието на депутатите от ГЕРБ и ДПС. Доган бе поканен да разясни собствеността на имотите, но не
се яви.

ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО:

РЗИ да сезират прокуратурата при груби нарушения на мерки
Здравното министерство изпрати
инструкции до РЗИ да сезират
окръжните прокуратури при установяване на груби нарушения на противоепидемичните мерки като се настоява
за проверки за наличие на престъпления по чл. 355 от Наказателния кодекс.
В писмо ведомството настоява контролните органи на МВР, БАБХ и общинските администрации да засилят

контрола по спазването на ограниченията.
В много медии се показват репортажи, демонстриращи неспазване и дори
открито противопоставяне на противоепидемичните мерки, най-често от нощни заведения, но даже от някои кметове, алармират от здравното министерство. Според тях пряка последица от
това противоправно поведение е уве-

Санитари във Видин
започнаха гладна стачка
16 санитари в спешния
център за медицинска помощ
във Видин обявиха щафетна
гладна стачка заради неизплатените допълнителни средства
за работа на първа линия. Недоволството им се подкрепя и
от медици, които се оплакват
от опасни и лоши условия за
труд. Санитарите посочиха, че
посрещат пациенти с различни
болести, включително и КОВИД-19, но нямат време да
поставят предпазни облекла и
свалят болните от линейките
само с ръкавици и с маски.
“Ако се наложи, ще преминем
към ефективна гладна стачка.
Всички се събираме и започваме да гладуваме до решаване
на проблема”, закани се д-р
Иво Георгиев, председател на
синдикат “Здравеопазване”
към НС “Защита”.
Има нова методика на здравното министерство за разпределение на средствата и парите
ще бъдат изплатени, увериха от
ръководството на Центъра за
спешна медицинска помощ.

Оттам уточниха, че със сигурност сумите за август ще бъдат
получени. В списъка вече има
10 санитарки от общо 16. Проблемът е, че за юни и юли няма
нито един санитар, който да е с
изрядно представени документи и декларации, обясни директорът д-р Станислав Поломски.
Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров е
поискал да му бъде докладвано
защо въпросните възнаграждения не са изплатени.
По-рано председателят на
Българския лекарски съюз д-р
Иван Маджаров призова всички, които имат някакви специфични задължения в своята работна среда, да се ваксинират,
но уточни, че не бива това да се
прави принудително. Като пример той посочи лекарите от хирургичните специалности, които повече от 20 години се ваксинират срещу Хепатит Б, защото така пазят околните. По
думите му и сега мнозинството
от лекарите е ваксинирано или
изкарало КОВИД-19.

личаването на броя на заразените и починали сънародници. Само за последното денонощие броят на новите случаи на заразяване е 1998, а на починалите - 139, посочват експертите. Пропагандата срещу ваксинацията и неспазването на физическите мерки за ограничаване на разпространението могат
да доведат единствено до още по-лоши
резултати, предупреждават от минист-

реството.
“Правителството има програми за
компенсации на всички засегнати от
противоепидемичните мерки лица, а
след актуализацията на държавния бюджет има и необходимите за това средства. Всяко от засегнатите физически и
юридически лица може да се обърне
към ресорното министерство и да получи обезщетение”, препоръчва МЗ.

Трима старозагорци са починали в Кот Д’Ивоар
При самолетната катастрофа
с военен хеликоптер МИ-24 в
Кот Д’Ивоар са загинали трима
българи, съобщава “Монитор”.
Медията е научила, че загиналите са от Старoзагорско и преди
са служили в българските ВВС.
По все още непотвърдена от
МО информация загинал е 55годишният пенсиониран майор от
хеликоптерната база “Крумово”

Юрион Върбанов. Предполага се,
че с него смъртта си са намерили
авиотехникът Стоян Тодоров,
третата жертва е техният
връстник Ивайло. Роднините все
още избягват медиите, но в социалните мрежи приятели на съпругата на Тодоров вече изразяват
съболезнования.
Според информация, която за
първи път се появи на специали-

зирания уебсайт Pan.bg, трагедията с хеликоптер на Кот Д’Ивоар е станала около 2 часа през
нощта на 10 септември. Останките са паднали на 2 км от град
Тоголакая. 5 души бяха убити,
трима от тях бяха българи. Има
вероятност машината да е била
свалена от местните джихадисти, които са на границата с Буркина Фасо.

Разследват убит ли е офицерът в Чешнегирово
Нова версия за смъртта на ст. лейтенант Тодор
Манчев има след ексхумация на тялото му. 31годишният офицер, който беше служител на Военната полиция, беше намерен мъртъв с огнестрелна
рана на полигона “Ново село”. Той е бил част от
учението “Суифт Респонс”, при което американски
военни нахлуха в частен цех край летище “Чешнегирово” на 11 май. Манчев бил един от наказаните
за случилото се наши военни и свидетел по разследването на казуса.
При есхумацията е открит куршумът, причинил
смъртта на Манчев. Данните от нова експертиза
сочат, че фаталният изстрел е произведен отгоренадолу, като куршумът е минал от горната част на
главата. Заради това разследващите са тръгнали по
нова версия - че Манчев е станал жертва на умишлено убийство, прикрито като самоубийство.

Разкритията раздуха зам.-председателят на комисията по отбрана в НС Христо Гаджев от ГЕРБ.
Според Тома Биков разследващите, които били част
от Военната полиция, прикривали убийство. Покъсно от Министерството на отбраната опровергаха, че единствено Военната прокуратура разследва случая.
Разследването за смъртта на ст. лейтенант Тодор Манчев не се води от Военната полиция, а от
прокуратурата, обясни военният зам.-министър
Пламен Йорданов в парламентарната комисия по
отбрана. Никой в МО не се е крил по нито една
тема - и със случая с Ф-16, и с Чешнегирово, поясни той. Йорданов уточни, че е трябвало министърът
на отбраната Георги Панайотов да бъде изслушан
по актуални въпроси от депутатите в комисията,
но се разболял от летен вирус в неделя.
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Политологът Слави Василев
за президентската конкуренция
Ще продължавам да
подкрепям ценностите,
които изповядват хиляди
български социалисти свобода, солидарност,
справедливост. Това подчерта президентът Румен
Радев в отговор на
въпрос, свързан с подкрепата от БСП за неговия
втори мандат. Държавният глава подчерта, че ще
продължи да подкрепя
ценности, а не партии.
Радев увери, че няма да
има промяна в политиката
на новото служебно правителство. Укрепването на
държавността остава основен приоритет, заяви

но правителство, и това,
което ще направи следващото, да бъде поето от
един редовен кабинет”,
подчерта отново той.
Официалното издигане на кандидат-президентската двойка Румен
Радев и Илияна Йотова
ще бъде съобразено с
вече издадената хронограма от Централната избирателна комисия.
Ден по-рано, в тв участие, Корнелия Нинова
припомни, че Националният съвет на БСП вече е
изразил подкрепа за президентската двойка Румен
Радев - Илияна Йотова, но
СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

РУМЕН РАДЕВ:

Президентът Румен Радев се надява свършеното от
досегашния кабинет да бъде продължено и от редовен

Подкрепям ценностите на
хиляди български социалисти
Бъдещото служебно правителство ще
продължи да работи за оздравяване на
държавността, за възвръщане на доверието
в институциите, увери президентът
той, без да даде конкретика дали ще има промяна в
състава на кабинета, който ще бъде назначен на 16
септември. “Бъдещото
служебно правителство ще
продължи да работи за
оздравяване на държавността, за възвръщане на
доверието в институциите.
Надявам се това, което постигна сегашното служеб-

тепърва предстоят редица
уставни процедури. “Следват номинации от основни
партийни организации, общински и областни конференции и накрая Националният съвет ще номинира успоредно за депутати
и за президентска двойка.
Нашите структури харесват Румен Радев и Илияна
Йотова и мисля, че няма да

е проблем да ги номинират. Ние ще уважим това
тяхно право. Ще обсъдим
всички направени номинации и Националният съвет
ще реши”, заяви председателят на партията.
Говорителят на служебния кабинет Антон
Кутев очаква президентът
да определи състава на
следващото служебно

За Йотова най-важна
е борбата с бедността
Най-важният приоритет за вицепрезидента Илияна Йотова е справянето с
бедността, увери тя на конференцията
“ЕС. Ще достигнат ли пукнатините по
фасадата до фундамента на сградата?”,
организирана от Института за икономика и международни отношения и Фондация “Фридрих Еберт”. Йотова посочи, че
има трайна тенденция хората да работят
почасово, без гаранция, без трудови договори. “Много неща трябва да се имат
предвид, когато се осъществяват такива
планове, не бива да гледаме на тях като
на нещо, което трябва да усвоим, а като
шанс къде да бъде България, след като
изпълни проектите, какъв да бъде стандартът на държавата ни, как се вписваме
в общата европейска конструкция”, коментира тя възможностите на страната
във връзка с Плана за възстановяване и
устойчивост на ЕС. Според нея е необходим размисъл как да бъдат използвани
тези средства, дали моделът и структура-

та, която зададе ЕК, е най-удачна, като се
имат предвид различията в развитието и
стандартите в държавите.
“Няма как да обсъждаме фасади,
пукнатини и бъдеще на ЕС, ако не ги
видим и в развитието на собствените
си държави. ЕС не е някакъв изкуствен
имагинерен модел, не е стъклена къща,
в която виждаме какво се случва, сякаш
не участваме в нея. Ние сме част от
жителите на тази стъклена къща, ние
сме вътре. Крайно време е да свикнем,
че ние също сме тези, които правят европейската политика”, заяви вицепрезидентът. Според нея само голям наивник може да смята, че са излекувани
раните в ЕС след кризата през 2008 г.
Унищожаването на средната класа, политиката на крайни ограничителни мерки доведоха първите години до още поголямо блокиране на европейските
държави, икономиката и бизнеса, обобщи Йотова.

правителство. Дали той ще
бъде говорител отново,
зависи от следващия премиер. Според Кутев обществото няма нужда от
нови политически проекти. Проблемът не е, че някакви хора уговарят

структурите, а, че някои
структури са доста готови да подкрепят друг проект, вметна той по повод
твърденията, че служебни
министри се опитват да
правят нова партия с членове на левицата. “Няма

как да отида в нов проект.
От 20 години съм член на
БСП, член съм на Националния съвет, на Изпълнителното бюро, моята партия си е БСП, при мен е
наследствено”, категоричен бе Кутев.

АСЕН ГЕОРГИЕВ
на 85 години
Роден на 15 септември 1936 г. в с. Руска Бяла, Врачанска област.
От малък е закърмен с родолюбивия борбен дух на Врачанския край. Завършил е
висшия икономически институт „Карл
Маркс“ – София. Бил е първи секретар на
окръжния комитет на ДКМС – Враца, а след
това организатор в ЦК на ДКМС. Дълги
години работи в системата на МВР, където е заемал отговорни длъжности. Бил
е началник на „Държавна тайна“
(сега Държавна агенция за класифицирана информация), първи зам.-началник на икономическо управление на
ДС. Завършва своята служба в МВР като
началник на областно управление за Михайловград, Враца и Видин. След пенсионирането си продължава своята активна дейност като председател на Националната асоциация „Сигурност“ и председател на контролния съвет на Славянското
дружество. Дългогодишен член на ръководството на клуб „Единство“.
С богатия си политически и организационен опит, с безкористната си
отдаденост на своя идеал, той заслужи признанието и обичта на многото
си приятели, другари и земляци.
На нашия юбиляр и неговото семейство пожелаваме, здраве и щастливо дълголетие.
На многая лета, драги Асене!
ПК „Единство“
РС на БСП „Оборище“
Славянско дружество - България
Национална асоциация „Сигурност“
приятели, колеги и земляци
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Само 20 000 учители искат
да се тестват за КОВИД-19
Ваксинационната кампания на МОН се провали, призна Николай Денков
Едва 20 хиляди от близо 90
000 учители у нас са заявили,
че искат да бъдат тествани за
коронавирус преди учебната
година, малко над 30% са ваксинираните, 20% са преболедувалите от КОВИД-19, а едва
около 2% от учениците са ваксинирани. Това съобщи в тв
участие просветният министър
Николай Денков по повод кампанията за скрининг на учителите, която върви в момента.
“Тези резултати не са особено
оптимистични. МОН не се
справи с ваксинирането на
учителите, защото има недоверие в обществото. Аз винаги
призовавам всички да се вак-

синират, но за съжаление има
хора, които говорят други
неща”, обясни той.
Любопитно е колко от родителите ще са съгласни за
ежеседмично тестване на децата им в училище. По правилата на МОН всяко училище
ще го прави само при наличие
на 90% съгласие. Родителите
ще избират между 3 вида тестове, два от които са одобрени в България, а за другия
трябва разрешение на здравните власти. Тестовете ще се
поръчват от директора на училището и ще се предоставят
от РЗИ, поясни Денков.
Министърът бе категори-

чен, че учебната година ще започне присъствено навсякъде,
но при задължителна дистанция
между учениците. Училищата
ще затварят изцяло само с централна заповед на МОН за преминаване към дистанционно
обучение, а при липса на такава всяко учебно заведение и област ще преценяват сами дали
това се налага в зависимост от
местната епидемична картина и
броя на заболелите деца. При
10% болни ученици ще се минава към онлайн обучение.
Около 5% от децата не са
обхванати от образователната
система и това продължава през
последните 5 години, каза Ден-

ков. Още по-тревожно е, че 25%
от учениците след 7 клас не са
си взели изпита по литература,
а 45% - по математика. Това са
децата в риск, които не са готови да преминат в 8 клас.
Над 93% от столичните учители са “за” присъствено обучение, показва допитване сред
7707 директори и преподаватели в 145 общински училища от
начален, прогимназиален и гимназиален етап. 31,8% от анкетираните учители имат поставена ваксина, а още 22% са преболедували КОВИД-19. “Сериозен риск ще бъде преминаването на дистанционно обучение, тъй като алтернативата му

вече е достигната и то може да
води вече само до пропуски”,
смята директорът на 119 СОУ
Диян Стаматов. Няма да има
промяна в протоколите за действие при установяване на заразен и болен ученик или възрастен в училище. Той поясни, че
повечето от родителите на ученици, с които вече са проведени родителски срещи, са на
мнение, че трябва максимално
дълго учениците да се обучават
присъствено, а за децата от 1
до 4 клас да не се позволява
дистанционен формат, защото
там най-лесно се натрупват
пропуски, които не могат да
бъдат преодолени.

БАН дарява на
училищата справочник
за св. Кирил Философ
“Кой, кога, къде в Пространното житие на св.
Константин-Кирил”. Това е заглавието на току-що
излезлия от печат справочен речник, изготвен от доц.
Мая Иванова и д-р Цветомира Данова от КирилоМетодиевския център при БАН. По случай началото
на учебната година центърът дарява справочника на
всички желаещи учители и средношколци.
Учебното помагало е предназначено най-вече за
часовете по литература и история в средното училище, но е интересно и за студенти и любознателни
българи изобщо. Пространното житие на св. Кирил се
изучава в училищата и университетите на Русия, Северна Македония, Словакия, Чехия и др., но подобен
речник върху неговото съдържание се изготвя за първи
път. Справочният дял на книгата съдържа 177 лични и
народностни имена, църковни термини и понятия,
редки и остарели думи и реалии. Вторият дял на помагалото съдържа пълния текст на новобългарския превод на житието. Книгата съдържа също пълен списък
на новобългарските преводи на житието, както и богата библиография. Изданието е осъществено по Националната научна програма “Културно-историческо
наследство, национална памет и обществено развитие”.
Справочникът се разпространява безплатно. Може да
бъде поръчан на тел. 0878-32-31-57.

¡⁄À√¿–— » ¿Õ“»‘¿ÿ»—“ » —⁄ﬁ«
—ÓÙËˇ, ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî π 20,
ÚÂÎ.:02/8107220, e-mail:antifa6isti@abv.bg

”Ô‡‚ËÚÂÎÌËˇÚ Ò˙‚ÂÚ Ì‡ —‰ÛÊÂÌËÂ ì¡˙Î„‡ÒÍË
‡ÌÚËÙ‡¯ËÒÚÍË Ò˙˛Áî (¡¿—), Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î.17(3)
Ë Ì‡ ˜Î.19(1) ÓÚ ”ÒÚ‡‚‡ Ì‡ ¡¿—, Ò‚ËÍ‚‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ
Ì‡ ‰ÂÎÂ„‡ÚËÚÂ Ì‡ Œ·˘ÓÚÓ ÓÚ˜ÂÚÌÓ-ËÁ·ÓÌÓ Ò˙·‡ÌËÂ (6-ÚË ÍÓÌ„ÂÒ) Ì‡ —‰ÛÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ 23 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë 2021 „., ˜ÂÚ‚˙Ú˙Í, ÓÚ 10.00 ˜‡Ò‡ ‚ —ÓÙËˇ,
ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî π 20, Á‡Î‡ ì¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ÀËÎÓ‚î
ÔË ÒÎÂ‰ÌËˇ
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Ì‡ ¡¿—.
3. œÓÔ˙Î‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÒÚ‡‚‡ Ì‡ ”Ô‡‚ËÚÂÎÌËˇ Ò˙‚ÂÚ
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СНИМКА ОБЩИНА РУСЕ

Пет триизмерни рисунки вече са част от архитектурната среда на кея
в Русе. Творбите са резултат от петото издание на фестивала “3D стрийт арт”.
Тази година темата бе “Утопични светове” и ще даде възможност
на зрителите да се потопят в красивия свят на настоящето и бъдещето

Тройно са се увеличили сигналите
и делата за домашно насилие
Сериозно е нараснал броят на
сигналите за домашно насилие през
последните 2 години, белязани от
пандемията. Трикратно се е увеличил и броят на досъдебните производства, наблюдавани и решени от
Софийската районна прокуратура
през първите 6 месеца от 2021 г., в
сравнения със същия период на
2019 г. и на 2020 г., съобщиха от
СРП. За първите шест месеца на
тази година са заведени 700 преписки за домашно насилие, от които
са образувани 127 досъдебни производства. За сравнение, от януари
до края на юни 2020 г. за домашно
насилие са заведени 564 преписки

и са образувани 116 досъдебни
производства, а за същия период на
2019 г. - 344 преписки и 40 досъдебни производства.
За първите шест месеца на 2021
г. от образуваните 127 досъдебни
производства 118 са решени, а петима души са осъдени ефективно и
вече излежават присъдите си в затвор. Постъпили са 80 сигнала за
закани за убийство в условията на
домашно насилие, от които са образувани 34 досъдебни производства,
а 48 са решени, уточняват от СГП.
От Държавната агенция за закрила на детето също алармират за
увеличаване на случаите на тормоз

над деца в последните две години.
През 2020 г. са постъпили 817 сигнала за насилие над дете на Националната телефонна линия, а от началото на годината са 577, което показва леко повишаване. Най-често се
съобщава за насилие от страна на
родител, като много често се касае
за конфликт между майката и бащата. “Кибертормозът се отключи от
пандемията, затова в ДАЗД създадохме помагало за безопасност в
мрежата, разпространено сред всички училища в страната, което може
да се изтегли от сайта на агенцията”, каза главният експерт от агенцията Георги Иванов.

www.duma.bg
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„Топлофикация София”
е с рекордна загуба
Задълженията на столичното парно гонят 1 млрд. лв.
Тази година “Топлофикация София”
ще счупи собствения си рекорд за реализирана загуба. Това заяви Мая Манолова
на заседанието на комисията за ревизия
на предишното управление. По нейните
думи за първото полугодие загубата на
дружеството се е увеличила с 92 млн. лв.
Към 2016 г. общите задължения на топлофикационната фирма са били 726, 564
млн. лв. Към края на миналата година
вече задълженията са 1 млрд. лв., като за
5 години те са нараснали с 276 млн. лв.
Към 30 юни 2021 г. вече са 1 млрд. и 68
000 лв., само за 6 месеца са се увеличили
с нови 65 млн. лв.
Високите цени на природния газ и на
квотите за въглеродни емисии задълбочават финансовите проблеми на “Топлофикация София”. През зимата дружеството
е плащало регулярно текущите си фактури за природен газ, но покупката на въглеродните емисии е намалила паричните
ресурси и затова компанията вече не
може да поема изплащането на задълженията си. Въпреки това от началото на
годината “Топлофикация София” е платила 197 млн. лева задължения към “Булгаргаз” и към 31 август 2021 г. дължи
само 96 млн. лева. Това обясниха от дружеството пред комисията по ревизия. На
заседанието беше извикана и кметицата
на София Йорданка Фандъкова, за да бъде
изслушана във връзка с проблемите в общинското дружество, но тя не дойде.

Представител на Столичната община по
темата беше Лилия Ангелова, директор
на дирекция “Управление на отпадъците
и контролните дейности”.
От “Топлофикация София” посочиха, че цената на газа през януари е била
малко под 29 лева за мегаватчас, а през
септември бе утвърдена цена от 69,40
лева за мегаватчас. Заради “рестриктивни решения” на енергийния регулатор за
цената на парното, както и непризнати

Загубите на “Топлофикация София” по години в млн. лв.

технологични разходи и разходи за покупката на квоти за въглеродни емисии
загубите за този регулаторен период (до
30 юни 2022 г.) ще бъдат в размер на
около 167 млн. лева. Дружеството дължи
700 млн. лева на Българския енергиен
холдинг (БЕХ) и 100 млн. лева на “Булгаргаз”. БЕХ няма никакъв интерес да
влезе в “Топлофикация София” като найголям кредитор, коментира изпълнителният директор Валентин Николов.

2016

40,8

2017

34,8

2018

19,7

2019

82,5

2020

67,158

Мая Манолова заяви, че “Топлофикация София” е закупила въглеродни емисии през последните години чрез посредник, заради което е платила допълнително
20 млн. лв. От дружеството обаче обясниха, че нямат лиценз за извършване на тази
услуга самостоятелно, затова се наложило да ползват посредник, а разликата в
цената била заради форуърдни сделки.
Стана ясно още, че “Топлофикация София” обжалва пред Върховния админинистративен съд решението на Изпълнителната агенция по околна среда да не
продължи комплексното разрешително за
работа на дружеството. Решението на
агенцията беше взето във връзка с неизпълнението на топлофикационното дружество на изисквания за вредните емисии
в атмосферата, които влязоха в сила от 17
август 2021 г. Независимо от решението
на съда обаче работата на топлофикацията ще продължи, но ще плаща санкции.

Съмнения за злоупотреби
Дребните производители стават
около газовата връзка с Гърция приоритет за Фонд „Земеделие”

СНИМКА БГНЕС

Изграждането на газовата връзка
с Гърция безнадеждно закъсня
Председателят на парламентарната комисия по ревизията Мая
Манолова съобщи за злоупотреби, свързани с газовата връзка с
Гърция, предаде БНР. По думите й Теодора Георгиева, изпълнителен директор от българска страна на компанията Ай Си Джи Би,
която изгражда газовата връзка, е нанесла щети на държавата в
размер на 22,5 милиона евро. Манолова посочи, че Георгиева не е
потърсила неустойките за забавянето на проекта. “Въпросната госпожа Теодора Георгиева, която има месечна заплата от 10 555 лева
за 2019 г., сега очевидно е по-висока, или откакто е назначена преди
девет години, тя е получила един милион лева заплата. Ако тя
работи за някоя друга държава или за някакъв частен интерес, може
би без които са на 50 процента собственици на това дружество,
трябва да отговорят. Затова ние ще изпратим и тези документи в
прокуратурата. Само че комисията по ревизията дори само злоупотребите и безобразията в секторите да покаже, мисля, че в един
голям процент си е свършила работата”, коментира Манолова.
Част от депутатите, участващи в заседанието, поискаха Теодора Георгиева да бъде уволнена. Изпълнителният директор на
Българския енергиен холдинг, който притежава половината от
компанията Ай Си Джи Би, Валентин Николов поясни, че подобна процедура е била направена точно преди четири години при
служебното правителство, пак на президента Радев, но тогава
гръцката страна не се е съгласила при служебно правителство да
има подмяна, докато няма постоянно правителство, което да
вземе решение. “Аз лично ще опитам по всякакъв начин да предприема мерки, обясних, че не съм сигурен колко ще бъдат ефективни”, коментира Николов. Теодора Георгиева не присъстваше
на заседанието на комисията по ревизията.

Ще обърнем политиката на
ДФ “Земеделие” към дребните
и средните земеделци. Целта ни
е нашите служители да станат
техни служители. Дори това да
звучи като клише, го казвам от
сърце. Това заяви директорът на
ДФ “Земеделие” Борис Михайлов. Той каза, че при встъпването си в длъжност като директор
преди три месеца е обещал да
прекрати опитите за заобикаляне на правилата и злоупотребите с публични и европейски
средства. Обещал е също да
направи така, че фондът да работи прозрачно и почтено в
полза на земеделците и общест-

вото, както и всички забавени
проекти да бъдат финализирани
в рамките на годината. Всичко
това изпълнявам стриктно и неотклонно и го изисквам от всеки във фонда, каза Михайлов.
За краткото време новото
ръководство на фонда е създало
горещи телефони специално за
бенефициентите по Програмата
за развитие на селските райони /
ПРСР/. “От началото на юни чрез
тях имаме постъпили близо 650
въпроса. По всички тях са предприети действия за разрешаване
на възникналите неясноти и проблеми”, съобщи директорът.
“Имаме подадени сигнали за на-

рушения, нередности и корупция,
които също се обработват. Найчесто земеделските стопани се
жалват за забавяне на решения
за одобрение на проекти, както
и отказ на служителите да отговарят на запитвания на бенефициенти”, информира Михайлов.
Някои от сигналите са предоставени на компетентните органи за
разследване. Засилени са внезапните проверки на инспектората
към фонда, в които Михайлов се
включва лично. За последните
три месеца служителите на инспектората са направили 6273
проверки на място, информира
Михайлов.

Нивите поскъпнаха с близо 50 на сто
Земеделската земя поскъпна
с над 47% за последните шест
години, показват данни на Националния статистически институт.
През 2014 г. средната цена на
декар ниви е била 708 лв., а за
миналата година е 1042 лв. за
декар. Най-голямо е поскъпването на нивите в Югоизточния
район на страната - с над 79% за
шест години. Средната цена на
сключените сделки в района нараства за периода от 501 лв. на
899 лв. за декар. Причината за
това е, че земеделската земя там
е по-евтина, отколкото в северната част на страната, което я
прави атрактивна за инвеститори и земеделски стопани. Това е

и сред причините земята в Югоизточния район на страната да
продължи да поскъпва и по време на пандемията през 2020 г.
На второ място по поскъпване за последните шест години е
Североизточният район, където повишението на цените е с
над 51% - от 971 лв. на 1470
лв. за дка. Това е ръст с 500 лв.
за дка. Нивите в Добруджа са
най-желани от фермерите и
затова са с най-висока цена.
Най-малко е поскъпването на
нивите в Югозападния район с малко над 21%.
Средната цена на сделките с
ниви в България през 2020 г.
достига 1042 лв. за един декар,

което е спад с 1% в сравнение
с 2019 г., показват данните на
НСИ. Това се дължи на поевтиняване на нивите в Югозападния район и в Южния централен район, докато в цяла Северна България и в Югоизточния
район земеделската земя
продължи да поскъпва и по време на пандемията. През 2020 г.
средният наем/аренда на един
декар ниви достига 46 лв., което
е с 3 лв. по-малко от предходната година. За период от шест
години арендата е нараснала с
близо 7%. Средният наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 21 лв. и е с
23,5% по-висок спрямо 2014 г.
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Туристите - със 70% повече от 2020 г.
През това лято броят
на туристите, които са
почивали край морето, се
е увеличил със 70 на сто
в сравнение с миналата
година, съобщи в комплекс “Златни пясъци”
министърът на туризма
Стела Балтова, която се
срещна с представители
на бранша. Тя определи
сезона като динамичен,
нелесен и доста кратък.
Броят на гостите до
края на август е 3,7 милиона души, от които 1,4
милиона са чужденци,
посочи Балтова. Наймного са били летовниците от Румъния. При
тях увеличението е 103
процента в сравнение с

лято 2020. Рязко нарастване има и при гостите от Полша, Германия, Украйна, Чехия,
допълни Балтова. Тя
уточни, че се работи
активно по възстановяване позициите на страната в скандинавските
държави. Министерството вече разработва
маркетингова програма
за 2022 г., каза министърът. По думите й
през този месец предстои подписването на
меморандум в областта
на туризма с Полша.
Подготвят се и промени
в Закона за туризма, които да позволят самостоятелност на 9-те турис-

СНИМКИ БГНЕС

Стела Балтова

тически района в страната.
Държавата ще продължи да подкрепя този
сектор, тъй като той е
лицето на България, каза
Балтова. Тя уточни, че по
втората фаза от схемата
за подпомагане на туроператорите има остатък
от 5,1 милиона лева, като
се търсят най-добрите варианти как бизнесът да се
възползва от средствата.
Подкрепа ще продължат
да получават и екскурзоводите, каза Балтова, но
уточни, че е редно първо
да бъде уточнено кои от
тях действително работят, а не просто се водят
в регистрите на браншовите организации.
Предстои по линия на
ЕС да бъдат доставени

1,5 милиона антигенни
тестове, които ще бъдат
разпределени в РЗИ в
страната. Тестовете ще
бъдат в помощ на пътуващите българи. Очакванията за предстоящия
зимен сезон са умерено
оптимистични. Според
министър Балтова проблем за бранша ще бъде
увеличението на цената
на тока, тъй като потрудно ще се формират
пакетите за туристите,
особено от собствениците на лифтове и машините за производство на
изкуствен сняг. Ще бъде
необходимо и повишено
внимание при организацията на превозването на
туристите с лифтове, тъй
като има струпвания на
хора, обобщи Балтова.

Икономическата свобода
у нас е в застой
Съдебната ни система отново с
най-ниска оценка в класацията на
фондация „Фрейзър”
Икономическата свобода в
България, определяща възможността хората и бизнесът
да управляват и развиват свободно дейността и собствеността си, в последните 1015 години е в застой. Това се
посочва в анализа към тазгодишното издание на индекса
на Канадския институт
“Фрейзър” и разпространен
за България от Института за
пазарна икономика. Оттам
уточняват, че са използвани
данните към 2019 г. Според
публикуваната
класация
България се нарежда на 36
място от 165 държави и територии. Проучването оценява множество показатели в

различни области - от данъци
и търговия до разходите на
правителството и ефикасната
работа на съда, която се оказва от ключова важност за работата на фирмите. Както и в
предишни години, България
печели много точки заради
плоския данък и валутния
борд. Най-трагично е представянето й в сферата “правна система и защита на правата на собственост”. Има
осезаемо влошаване в групата показатели, измерващи намесата на правителството.
Това изобщо не е изненада,
като значителните разходи,
които преразпределяше управлението на Бойко Борисов и

добилата чудовищни размери
практика парите на данъкоплатците, вкл. и бюджетните
излишъци да се харчат непрозрачно чрез държавни предприятия “касички” като “Автомагистрали”.
На подобни позиции в изкледването са Колумбия, Малта, ЮАР, Украйна, Малайзия,
отбелязват анализаторите от
ИПИ. При максимален възможен бал от 10 точки България
е събрала 7,76 т. Това подобрение в сравнение с миналата
година е толкова микроскопично, че цели четири други
страни са ни задминали.
В тазгодишното издание за
пореден път начело са Хонконг и Сингапур, следвани от
Нова Зеландия, Швейцария,
Грузия, САЩ, Ирландия, Литва, Австралия и Дания. На
дъното са Венецуела, Судан и
Либия. Много зле се класира

България по критерия “Правна система и право на собственост”, като вече три десетилетия в тази област липсва
съществено подобрение. Особено ниски са оценките за безпристрастността на съдилищата, доверието в полицията и
защитата на правото на собственост - всички те са под 5
точки. Това ни поставя в една
група с държави като Бутан,
Ямайка, Монголия, Малайзия.
По стабилност на националната валута България е
отличник - това се дължи изцяло на паричния съвет (валутния борд). Скачен за еврото, левът е сигурна валута.
Държави на подобни позиции
в изследването са Канада и
Великобритания, отбелязват
от ИПИ. България получава
сравнително висока оценка
по свобода на международната търговия (8,38 т.). Това е

обяснимо - всички страни от
ЕС се представят много добре по показателите за мита,
квоти и други регулаторни ограничения. Тук сме в една
група с Белгия, Чехия, Великобритания, Словакия, Испания. За вътрешната бюрокрация оценката на страната ни
е ниска, защото проблемите
със сложните процедури,
многобройните разрешителни
и безкрайните съгласувания
така и не се решават. Силно
негативно въздействие върху
оценката за регулациите на
пазара на труда оказват високите изисквания за наемане и
освобождаване на работници,
нивото на административно
определената минимална заплата и контролът върху работното време, се твърди в
изследването.
Коментар на стр. 8

Пътните строители остават
в протестна готовност

Билетите за самолет
поскъпват драстично

Протестът на българската браншова камара
“Пътища”, планиран за
петък, се отменя. Причината е, че тогава ще има пореден разговор по темата как
поддържащите строителни
фирми да получат парите
за извършената от тях дейност. Това обяви председателят на камарата инж.
Стефан Чайков, след като
се срещна с президента
Румен Радев и екипа му.
Въпреки отмяната на протеста фирмите остават в
протестна
готовност.
“Най-важният извод, който
успяхме да постигнем, е, че
държавната администрация
признава безспорно вземанията на пътно-строителните фирми по договорите за

Цeнитe нa caмoлeтнитe билeти щe
ce yвeличaт дpacтичнo дoгoдинa, предупреди изпълнитeлният диpeктop нa
иpлaндcката ниcкoбюджeтнa aвиoкомпания “Райън еър” Мaйкъл O’Лиъpи.
Причината е, че xopaтa щe иcкaт дa
лeтят в Eвpoпa вce пoвeчe, оcoбeнo
пpeз cлeдвaщoтo лятo.
Пpoгнoзата е, че oгpoмнoтo
тъpceнe нa пoчивки щe cъвпaднe c пoмaлкoтo на брой пoлeти, кoeтo
aвтoмaтичнo oзнaчaвa пoвишaвaнe нa
цeнитe нa caмoлeтнитe билeти. Toвa
вepoятнo щe ce oтнacя зa вcички
ocтaнaли aвиoпpeвoзвaчи. “Mиcля, чe
cлeдвaщaтa гoдинa щe имa дpaмaтичнo
възcтaнoвявaнe нa тypизма нaвcякъдe
пo cвeтa и ocoбeнo в Eвpoпa. И
пpичинaтa, пopaди кoятo вяpвaм, чe
цeнитe щe бъдaт дpacтичнo пo-виcoки,
e, чe зapaди кpизaтa и пaндeмиятa
aвиoкoмпaниитe имaт дocтa пo-мaлък
кaпaцитeт”, твърди в интepвю зa

Стефан Чайков след
срещата с президента
текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане.
Дискусията все още
продължава по въпроса за
механизма за разплащане
на тези средства”, каза Чайков и уточни, че по-рано
вчера са се срещнали с два-

ма зам.-министри в МРРБ.
Финансовият министър
Асен Василев, който също
е присъствал на срещата
при президента, е уверил,
че средства има, но трябва
да се намери законово
издържаната форма. Чайков съобщи, че президентът
е разпоредил в петък всички заинтересовани страни
да участват в среща, за да
бъде уточнен механизъм за
разплащането на старите
задължения на държавата
към пътните строители. На
въпрос какви средства се
дължат на фирмите Чайков
уточни, че става въпрос за
фактурирани 222 млн. лв. и
за около 647 млн. лв., които
са сертифицирани, но все
още не са фактурирани.

“Сънди таймс” Майкъл O’Лиъpи.
По думите му “Томас Кук” e
нaмaлила с 6 милиона местата в
caмoлeтитe cи, “Флайб” - c 8 млн.
Норвежките aвиoлинии са намалили
местата с близо 24 млн., а италианските авиолинии са свили флoтa cи c цeли
40%. Следователно щe имa oкoлo 20%
пo-мaлкo кaпaцитeт за къcи paзcтoяния
в Eвpoпa пpeз 2022 г. в момент, когато
търсенето ще се възстановява значително, твърди О’Лиъри.
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Путин е под карантина
Руският президент Владимир
Путин в разговор с таджикския
президент Емомали Рахмон заяви,
че е бил принуден да влезе в самоизолация поради случаи на КОВИД19 в обкръжението му. Това съобщиха от пресслужбата на Кремъл.
Държавният глава ще участва чрез
видеоконференция в заседанието на
Съвета за колективна сигурност
на ОДКБ, планирано за тази седмица в Душанбе, на заседанието на
Съвета на държавните ръководители на Шанхайската организация
за сътрудничество (ШОС) и съвместната среща на държавните глави на ОДКБ и ШОС.
СНИМКИ БГНЕС

Движението Блек Лайвс Метър (“Животът на чернокожите има значение”) напомни за себе си,
организирайки протестна акция на Пето авеню в Ню Йорк. Там се проведе ежегодната гала вечер
на костюмите, известна още като “Нощ на модата”. Няколко протестиращи бяха арестувани
след влизане в спор с полицаите и опит да преминат загражденията

Европрокуратурата нищи
дела за 4,5 милиарда евро
Агенция на САЩ ще бори корупцията
и руското влияние в Източна Европа
Европейската прокуратура разследва 300 случая на
финансови нарушения на
обща стойност 4,5 млрд евро,
съобщава британският вестник “Файненшъл таймс”, позовавайки се на неин говорител. Той уточни, че първото
обвинение може да бъде
представено до края на годината. Това означава, че първите дела, образувани от органа, може да бъдат разгледани
в националните съдилища
следващата година. Според
говорителя, някои от делата
са били образувани по-рано
и после са прехвърлени към
националните власти на страните от ЕС. Друга част от
делата са инициирани от Европейската прокуратура не-

зависимо, добави “Фокус”.
Според вестника един от
случаите се отнася за трансгранична измама с ДДС за 14
млн евро. Като част от разследването полицията е
претърсила помещенията на
предприятия в България, Унгария, Германия, Нидерландия
и Словакия. В същото време
заподозрени от Унгария, които заедно с Дания, Ирландия,
Полша и Швеция не участват
в разследването за Европейската прокуратура, може да
бъдат изправени пред съд в
друга държава поради трансграничния характер случай.
Европейската прокуратура
започна своята работа на 1
юни 2021 година.
Междувременно САЩ

разработват програма за Европа в “подкрепа на демокрацията” с фокус срещу руското влияние. Документът се
подготвя в Агенцията на
САЩ за международно развитие (USAID), с него се е
запознала телевизия RT. Проектът има за цел да подпомогне страните от Централна и
Източна Европа, а именно
България, Унгария, Чехия,
Полша, Словакия, Румъния,
Словения и Хърватия. Предполага се, че основният акцент
ще бъде поставен върху развитието на капацитета на
НПО, структурите на гражданското общество и медиите, които ще трябва да допринесат за “определяне на курс
към по-голям ангажимент към

общите евроатлантически
цели”.
Важно място заема борбата срещу негативното влияние
на чуждестранните държави в
региона, “чрез разпространяване на дезинформация и финансиране на корупцията”. За
целта USAID планира да укрепи съществуващите правителствени механизми, които
подкрепят “прозрачността и
демократичната отчетност”. В
документа се посочва, че специално внимание ще бъде отделено на Русия, по-специално, като се противодейства на
“злонамереното влияние на
Кремъл”. USAID вече е поискала 2,8 млрд. долара от Белия дом.
Коментар на стр. 8

САЩ: Китай с пробив в
стратегическите оръжия

Руският президент
прие Башар Асад

Китай направи безпрецедентен пробив в развитието
на своите стратегически оръжия. Това мнение беше изразено от шефа на стратегическото командване (СТРАТКОМ) на САЩ адмирал Чарлз Ричард по време на интернет конференция. “Станахме свидетели как Китай направи стратегически пробив”, каза той. Според него “мащабите на разширяване на военните им възможности практически нямат примери в историята”. Става дума преди
всичко за ядрени оръжия, но се отнася и за конвенционалните оръжия, космическите и кибероръжията. Той отбеляза още, че Русия “методично продължава мащабната
модернизация” на армията си и “остава нарастваща заплаха”. “За първи път в нашата история имаме едновременно
двама равнопоставени противници, потенциални противници с ядрени оръжия”, призна адмиралът.
На свой ред ген. Джон Хейтън, зам-началник на генщаба на армията, заяви пред Института Брукингс, че “нашата цел е никога да не се допуска война с Китай, никога да
не допускаме война с Русия, защото това ще бъде ужасен
ден за планетата, ужасен ден за нашите страни. Това ще
унищожи света, ще унищожи световната икономика... Ние
имаме фундаментална обща цел никога да не воюваме
помежду си, защото ядрената война е много лоша”.

Руският президент Владимир Путин се срещна в Кремъл
със сирийския лидер Башар Асад, двамата обсъдиха политическата ситуация в републиката, борбата с международния тероризъм, както и въпроси на двустранното, включително хуманитарно сътрудничество. Информация за срещата, която се проведе на 13 септември, беше публикувана във вторник на президентския сайт.
Путин поздрави Асад “за много добрия резултат от президентските избори” (те се състояха на 26 май, Асад получи
подкрепата на над от 95% от избирателите). “Резултатите показват, че хората ви се доверяват и въпреки всички трагедиите
от предходните години, те все още свързват процеса на възстановяване и връщане към нормалния живот с вас”, каза Путин,
обръщайки се към Асад. Домакинът припомни, че основната
територия на Сирия (над 90% от страната) е освободена от
терористите. Путин заяви също, че присъствието на чужди
въоръжени сили в отделни райони на Сирия не позволява на
властите й “максималните усилия за обединение на страната”.
На свой ред Асад заяви, че вече три години са спрени
“политическите процеси, които ние провеждахме”: “Има определени държави, които по всякакъв начин влияят разрушително
върху възможността за провеждане на политически процеси”,
каза Асад.

Стачка на шофьорите
във Финландия
Двата основни вида обществен
транспорт във финландската столица - метрото и трамваите няма да работят два дни поради
стачка на шофьори. Това съобщи
столичната транспортна компания HKL. Причината за протеста
е евентуалното преобразуване на
HKL в общинско акционерно дружество. Шофьорите се опасяват,
че условията на работа ще се
влошат, когато компанията промени статуса си. Те поискаха независим анализ на последиците от
трансформацията на структурата в търговско предприятие. Окончателното решение трябва да бъде
взето от градския съвет на 22
септември.

Левите спечелиха
изборите в Норвегия

Опозиционната лява коалиция
в Норвегия, оглавявана от лидера
на Работническата партия Йонас
Гар Стьоре, спечели изборите, съобщи Франс прес. Дясноцентристката коалиция, водена от консерватора и премиер на страната Ерна
Солберг, отбеляза поражение. В
бъдещия парламент лявата коалиция ще разполага със 100 от общо
169 места.

100 жени се върнаха
на работа в Кабул
Служители на международното летище в Кабул, включително
100 жени, се върнаха на работа,
съобщи афганистанската телевизия TOLO news. “Радваме се, че
бяхме помолени да възобновим
работата си. Искаме правителството да ни плаща заплата сега.
Досега работихме безплатно”, каза
Захра Амири. Междувременно афганистански бежанец изнасили и
уби 13-годишно дете в Австрия.
Момичето, което е известно само
с първото си име Леони, е било
дрогирано, изнасилено и след това
задушено.
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Логичен застой

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕМОКРАЦИЯТА.
По време на Общото събрание
на ООН в края
на 2007 г. е приета Резолюция
А/62/7, в която
от организацията призовават
правителствата по света да
засилят усилията си за развитие на демокрацията. В същия документ 15 септември е обявен за
Международен ден на демокрацията.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

тарно управление.
Страните с висока
икономическа свобода
имат по-високи доходи на
глава от населението, повисока продължителност
на живота и по-ниски
нива на бедност. Икономическите свободи са групирани в четири основни
категории: върховенство
на закона и отсъствие на
корупция; ограничена намеса на държавата в публичните разходи; ефективност на регулаторната

система, която най-тясно
е свързана с бюрократичното бреме върху бизнеса, и свобода на пазарите.
Вижда се, че замръзването на икономическата
свобода у нас е съвсем
логично. Не е странно, че
то съвпада с управлението на ГЕРБ. При него не
можеше да се говори за
върховенство на закона и
отсъствие на корупция. С
христоматийните примери в това отношение може
да се издаде учебник. Пуб-

личните разходи се правеха през прозореца на
джипката и досега служебното правителство се
опитва да въведе някакъв
ред. През последните десетина години бяха пропилени и 3 милиарда лева
за електронно правителство, което така и не заработи. Затова административната тежест при правенето на бизнес у нас
остава голяма. Що се отнася до пазарите, там няма
свобода, има слободия.

Три милиарда долара
Велиана ХРИСТОВА

САЩ ще “поддържат
демокрацията” с нова програма за Източна Европа,
включително за България.
От президента Байдън се
иска да отпусне за целта
2,8 милиарда долара, а парите ще получат неправителствени организации,
граждански структури и
медии, които ще противодействат в частност на

2021

ДНЕС Е РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА СТЕФАН ПРОДЕВ, ЖУРНАЛИСТ, ПУБЛИЦИСТ, ОСНОВАТЕЛ
И ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА В. ДУМА (1927-2001).
Бил е отговорен секретар на в.
“Литературни новини” (19571959), гл. редактор на сп. “София”, на в. “Народна култура”
(1984-1988 и 1989-1990). Редактор на в. “Работническо дело”
(1989) и на изданията на БТА “Лик” и “Паралели” (1965-1979).
Председател на Съюза на българските журналисти (1990-2000).
Автор е на публицистичните книги “Есента на
думите”, “Картини от камък”, “Фред или пролетта”, “Отблясъци”, “С обич и гняв”, “Носене
на кръста: Хроника на три години”, “Сваляне от
кръста” (2 тома), “Да се чете след сто години”,
както и на няколко белетристични книги. Награден посмъртно с “Черноризец Храбър” (2005).

Евгени ГАВРИЛОВ

От 1990 до 2005 г.
икономическата свобода в
България расте сравнително бързо, включително и
заради изключително ниската база, но през последните 10-15 години като
цяло е в застой, става ясно
от изследване на Института за пазарна икономика и канадския институт
“Фрейзър”. Според теорията икономическата свобода е основното право
на всеки човек да контролира своя труд и собственост. В икономически свободното общество хората
могат да работят, да произвеждат, потребяват и
инвестират по какъвто начин пожелаят. Важно условие е, че тази свобода
се защитава и не се ограничава от държавата. В
икономически свободните
общества правителствата
осигуряват свободно
движение на работната
сила и капитала. Основните принципи на икономическата свобода са личният избор, доброволната размяна, свободата да
развиваш бизнес и да се
конкурираш с останалите. Това са факторите,
които отличават богатите и проспериращи страни от бедните и с автори-
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СРЯДА
15 СЕПТЕМВРИ

“злонамереното влияние на
Кремъл”. Казано простичко: плащаме ви, за да удряме по Русия с вашите ръце.
Представата на янките
за “демокрацията”, която
трябва да завладее света, е
бой по Русия и ликвидация
на лявото. Методите, с
които се постигат тези
цели, нобелистът Джоузеф
Стиглиц описа преди 6-7
години - в Европа се подкупват видни политици,
особено леви, които да
водят обществото в желаната от САЩ посока. По
този начин автентичността на повечето от левите
сили в Европа в последните години вече бе ликвидирана. Ред е на Източна
Европа,
което
се
потвърждава и от активността на антируската инициатива “Три морета”.

Очевидно, Източна
Европа вече е на особен
прицел. Случайно ли у нас
антропологични индивиди
тип Соломон Паси постоянно повдигат искане по
Черноморието ни да има
американски военни бази?
А особено се усложнява
ситуацията от обтегнатите в момента отношения
на Турция със САЩ и
сближаването й с Русия.
Неотдавна Стиглиц написа, че Източна Европа “е
моделът една държава да
се колонизира, като се
подкупи елитът й. Това е
съюз на елита с империята, за да се издоят поданиците”. В момента ЕС е
точно това. И още: “Западът подкупва местния
елит чрез еврофондовете,
елитът превръща членството в ЕС в абсолютна

религия, включително с
репресии срещу този, който е против. А вкараната
страна се изсмуква чрез
изкупуване на местни монополи, търговски вериги,
неизгодни договори с
дълъг период, които не
могат да се сменят при
смяна на властта. Чрез повисоки заплати Западът
прибира най-добрите специалисти на Изтока и така
разширява изоставането”.
САЩ вече наложиха
на Европа антируската си
политика и практика,
Брюксел като послушен
пудел громи Русия и работи всъщност срещу икономическите интереси на
европейските страни. А
интересите на народ като
българския какво значение
имат? Три милиарда долара са това, ей!

1919 - РАЖДА СЕ НИКОЛАЙ ХАЙТОВ, ПИСАТЕЛ (УМИРА 2002 Г.). През 1967
г. излизат знаменитите му
“Диви разкази”, които са преведени на 28 езика, в т.ч. и на китайски. Общият тираж на книгите на Хайтов, издадени и преиздадени в България, е над 4 млн.
екземпляра. Председател на
СБП (1993-1999), академик, носител на много награди. По негови сценарии са създадени филмите “Козият рог”, “Мъжки времена”, “Капитан
Петко войвода”, “Дърво без корен” и др.
1973 - РАЗСТРЕЛЯН Е ВИКТОР ХАРА, ЧИЛИЙСКИ ПОЕТ, КОМПОЗИТОР И ПЕВЕЦ (Р.
1932 Г.). Неговото име и
творчество са тясно свързани със социалистическото
правителство на Салвадор
Алиенде. На 12 септември
Виктор Хара е арестуван от
хунтата и откаран заедно с
хиляди други затворници на
стадиона в Сантяго (покъсно преименуван на негово име). Следват побои и изтезания, при които са счупени костите
на ръцете и ребрата му. Похитителите подигравателно му предлагат да свири на китарата
си със счупени ръце. Той не свири, но пее.
1997 - УМИРА АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ, УЧЕН
(Р. 1910 Г.). Работил
главно в областта на
технологията на металите, дългогодишен
ректор на ВМЕИ в София, председател на
БАН и зам.-председател на Държавния
съвет на НРБ. Основоположник на българската научна школа по
металознание и технология на металите.
Разработва оригинален метод за добиване
на чугун от български
суровини във въртяща се барабанна пещ. Разработва заедно с Иван Димов метод за леене с противоналягане, който представлява новост в световната леярска техника. Почетен и чуждестранен член на академии и научни дружества в редица
страни. Носител на престижни наши и чуждестранни награди и отличия.
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15 септември под знака
на разединението
Учениците станаха за пореден път
жертва на действията и
бездействията на възрастните
Деси ВЕЛЕВА

Едва ли някога първият учебен ден е бил поставен под
знака на толкова дълбоко разединение. 15 септември вече не
е бурни детски емоции,
просълзени родители, букети и
запалени автомобилни фарове.
Първият учебен ден се
превърна в дата, водеща до
философски и практически
спорове - кой, как и защо да
ходи на училище и какъв ще е
резултатът от посещението му.
До това дали е полезно да стоиш вкъщи и колко време те
дели от десоциализацията.
Полемиката стигна дотам да се
задават въпроси дали училището е забавачница за родители,
които не искат да гледат децата си, доколко учителите ги
мързи да ходят на работа и кой
световен лидер има полза
българските ученици да затъпеят. Желанието за налагане на
собственото мнение доведе до
прояви на вербална агресия поведение, което няма нищо
общо с желанието за ограмотяване и изграждане на бъдеще за младото поколение.
Образованието вече не е
просто обучение, то е част от
новата реалност и отражение

на цялостното поведение на
всички, независимо дали те са
свързани пряко със системата. Днес част от децата ще прекрачат училищния праг за
първи път, знаейки, че всеки
се е скарал с всекиго, спорил
е по детски площадки, социални мрежи, вайбър групи и
форуми - за дистанционно
обучение, за социализиране,
за ваксини, за политически
решения и за дълбоки световни конспирации.
Това разединение отрови
предварително първия учебен
ден и всички вкупом носят вината, че този 15 септември
няма да е като онзи от детството на бабите, майките и на
по-големите братя и сестри.
За година и половина политиците сринаха остатъците от
общественото доверие с непоследователни и неаргументирани действия, които подкопаха всякакво упование, че
могат да вземат правилни решения на централно ниво.
Това рефлектира върху родителите, които започнаха да
градят свои теории за всеки
случай и да се противопоставят едни на други, въпреки че
целта им е една - здравето и
доброто бъдеще на децата им.
Като че ли в конфликтите
на възрастните най-голяма
жертва станаха учителите,
които се оказаха между чука
и наковалнята. Те трябваше и
продължават да са задължени
да отговорят на всички очаквания, като най-малко обръщат внимание на себе си. Затова днес дебатите не са колко много учебен материал е
събран по математика в пети
клас и дали трябва да се учи

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

Докато учениците пазят дистанция...
едно или друго произведение
в седми клас. Спорът падна до
това кой може да диша през
маска, да си покаже ли носа
навън, дали да се мият ръцете
със сапун или да се ползва
дезинфектант.
В името на първокласниците, които днес все пак ще
влязат в класните стаи тържествено под звуците на първия
си звънец, всички трябва да си
напомнят за истинското значение на училището - просветата. Тази просвета, която,
поднесена на настоящите ученици, ще ги превърне утре в
по-грамотни и умни от днешните политици, общественици, родители. Така те няма да
повтарят грешките им и в
моменти на изпитания ще знаят как да реагират адекватно
и с отговорност за всички.
Честит празник на учениците!

АНКЕТА

Първокласници 2021
НИКОЛА НИКОЛОВ, 7 г., 18-о СУ
 Какво очакваш от първия учебен ден?
- Очаквам, че на училище ще ми е хубаво.
Мисля, че ще си намеря нови приятели. Ще науча нови неща, най-различни - смятане, четене,
руски език. Не мисля, че ще ми бъде трудно,
искам да е забавно.
 Как си представяш новата учителка?
- Добра, мила, нежна. Да не се кара много.
 Пожелай си нещо за новата учебна година.
- Пожелавам си да е цялата година присъствена.
БОЖИДАРА СТАНКОВА, 7 г., 74-то СУ
 Какво те очаква днес?
- Ще ходя на училище. Чакам с нетърпение.
Там ще има учебници, тържество и какво ли не.
Половината от изненадите ги знам, другата половина са тайна.
 Трудно ли ще е училището?
- Писането ще ми е най-лесно. Четенето горе-долу. Мога да чета малко.
 Какво ще вземеш с теб на първия учебен ден?
- Ще взема братчето си Миро, който е бебе. Букетът мама ще
го носи, но аз ще нося по-важното. Ще ме очаква г-жа Атанасова,
познавам я вече. Тя е много добра. Малко се притеснявам, защото ще седя до момче.
ДАРА ДИМИТРОВА, 7 г., 32-ро СУ
 Можеш ли да четеш вече?
- Мога да чета. Не много дълги думи, средни
думички мога да чета.
 Знаеш ли кой те очаква в училище?
- Добра учителка ще ме посрещне. Мама ми
разказа, че ще е много мила.
 Знаеш ли какво е дистанционно обучение?
- Това, когато компютърът е включен, учителката те чака и пишеш в тетрадката през това време. Подобре е да уча в училището.

СНИМКА БГНЕС

...родителите се блъскат на протести срещу мерките

КРИСТИЯН ДИМИТРОВ, 7 г., 32-ро СУ
 Какво ще носиш днес с теб?
- Днес е първият учебен ден. Ще нося раница
с тетрадки и несесер. Поръчали сме букет с цветя
за учителката. Ще си намеря приятели, както в
детската градина.
 Какво се прави в училище?
- Очаквам да чета, да пиша хубаво, да смятам
и да рисувам. Трудно ще бъде. Но аз познавам
цифрите и буквите. Много малко мога да чета.
 Кога има дистанционно обучение?
- Когато стане много тежко с коронавируса и сядаме на компютъра, за да сме на училище. Но така можем да си развалим очите.
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 Д-р Георгиев, съвсем скоро ще
станат две години, откакто
съгражданите ви гласуваха доверие и ви избраха за кмет на район
“Изгрев”. Как ще обобщите накратко работата си за района?
- Работата на районния кмет е
най-близо до гражданите. На практика ние сме директната връзка на
хората със Столичната община. В
град с населението на София такава
връзка безспорно е изключително необходима. За съжаление, чисто законово сме доста ограничени. Районната администрация не разполага
със собствен бюджет. Всеки проект,
който искаме да изпълним, трябва да
получи финансиране от Столичната
община. А колкото райони - толкова
различни приоритети.
Район “Изгрев” е по-особен. Той
е културно средище, дом на интелектуалци - писатели, художници,
скулптори. Неслучайно е наричан
българския Монмартър. Жителите на
района обръщат голямo внимание на
различни културни инициативи. За
тези две години реализирахме много
такива. Това лято за втори път зарадвахме най-малките с “Театрално
лято в “Изгрев”, с което осигурихме
безплатни представления във всяка
детска градина в района. Въпреки

2021

ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ е роден на 8 август 1985 г.
Женен, с три деца. Завършил е медицина.
Работил е като началник смяна в Центъра
за спешна медицинска помощ в София.
Кмет е на столичния район “Изгрев”.

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

22А в жк “Дианабад”.
Продължаваме с изкърпването на
дупките по уличната мрежа през второто полугодие на 2021 г. Първа в
списъка е улица “Тинтява”. До края
на годината ще продължим с два паркинга в “Изток”, ремонт на тротоари
в “Дианабад” и корекция на отводняването по ул. “Васил Калчев”. Категоричен съм обаче, че политиката на
Столичната община трябва да се промени. Апелирам да приключим с ерата на кърпенето и да минем към философия на цялостни ремонти на инфраструктурата. Време е реално общината да влезе в районите. Големите инфраструктурни обекти са важни, но не бива целият финансов ресурс да отива там, а остатъкът да
служи за “изкърпване”.
 Започнахте строеж на нова
църква? Трудно ли се изгражда
православен храм?
- Краткият отговор е - трудно. Това
е скъпо начинание. Още от началото

Д-Р ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ:

Няма да позволя нова
вълна на застрояване
Апелирам да приключим с ерата на кърпенето и да минем към философия на цялостни
ремонти на инфраструктурата, казва кметът на столичния район „Изгрев”
Интервю на Деси ВЕЛЕВА

пандемията успяхме да реализираме
и Двадесет и пета юбилейна изложба на художниците от район “Изгрев” под наслов “Изгревът на творчеството - четвърт век”.
За тези две години забелязах, че
хората в нашия район изключително
остро реагират на посягането на историята на квартала. Премахването
на спирката на арх. Любомир Шинков, която се намира до плувен комплекс “Диана”, предизвика истинска
буря. Слава богу, с усилията на районната администрация и на гражданското общество, тя беше възстановена в оригиналния си вид и този
символ беше запазен.
Същевременно жителите на “Изгрев” искат да живеят в чиста и приветлива среда. Малките проблеми
всъщност правят голямо впечатление, когато всеки ден на излизане от
входа се сблъскваш с тях. Нашият
район например е с огромна зелена
система, която има нужда от качествена поддръжка. Била е занемарена
десетки години и сега това изключително богатство е в плачевно състояние. В момента правим каквото
можем със собствени сили. Отделът
“Благоустройство и комунално стопанство” полага големи усилия, но
ресурсът и техническото обезпечение не са на високо ниво.
 Още от първите седмици в
кметството заявихте категоричното си намерение за освобождаване на общински имоти, заграбени от частни фирми. Докъде стиг-

на битката ви?
- От началото на мандата съм категоричен - общинското имущество
не е дойна крава, която някой да експлоатира за собственото си облагодетелстване. Затова една от първите ни задачи с районната администрация беше да направим преглед на
актуалното състояние на общинските имоти в “Изгрев”. Съвсем скоро
общината спечели дело срещу фирма, която неправомерно владееше
общински имот. Понякога наистина
ме изумява наглостта на някои хора.
Въпросният “бизнесмен” има платен
паркинг и автомивка върху общински имот, но не и действащ договор.
Едновременно с това отказа да
изпълни моята заповед и да напусне
имота, което наложи да защитим правото на гражданите в съда.
Владени десетки години без основание общински имоти, които се
ползваха за лесни печалби на гърба
на общината под формата на паркинги, бяха иззети и направени общодостъпни за всички граждани.
Така се появиха нови 150 паркоместа в района.
 Другата болна тема е презастрояването. В първите месеци на
мандата си не бяхте дали нито
едно ново разрешително за строеж. Как стои в момента този наболял въпрос?
- Презастрояването е един от
най-големите проблеми в София, но
действително през годините в “Изгрев” нещата ескалираха и положението е изключително тежко. Инфраструктурата буквално се задъхва.
Затова поисках местен референдум.
На него гражданите на района можеха да се произнесат дали да се

спре строителството в зелените площи. За съжаление, Столичният общински съвет отказа провеждането
на това допитване.
Като районен кмет правя всичко
възможно да не позволя нова вълна
на застрояване. Съвсем наскоро спечелихме дело, което се отнасяше за
строителство в имот, който отчасти
е общински.
За съжаление, дори при най-доброто ни желание понякога усилията на
районната администрация не стигат.
Мога да дам пресен пример. Отказах
да издам разрешение за строеж на мястото върху река Новачица на ул.
“Николай Хайтов”. Съвсем наскоро
обаче зелена светлина на проекта беше
дадена. Отдолу минава река Новачица
и има голям колектор за отпадни води.
За мен е недопустимо там да има жилищна сграда, но за други институции
изглежда е приемливо.
 Изградихте нови паркинги,
детски площадки, настилки на улици и тротоари. Какво ще включва
списъкът с инвестиционните ви
намерения за 2022 г.?
- Районната администрация ще
предостави на Столичната община
пълен списък с инвестиционните си
намерения за 2022 г. Основни приоритети в него са редица инфраструктурни проблеми, културни и
спортни проекти, както и местата в
детските градини и яслите.
Тази година с много усилия успяхме да продължим поетите ангажименти. Изградени бяха нови тротоари в жк “Изток” - по ул. “Майор
Юрий Гагарин”, ул. “Трепетлика”.
Работихме по няколко детски площадки, както и по новите паркинги
до бл. 12, бл. 19, бл. 18, бл. 7 и бл.

обаче съм категоричен, че църква в
“Изгрев” трябва да има. Ние сме единственият столичен район без православен храм. Получихме подкрепа от Столичната община. Църковното настоятелство положи изключителни усилия.
Трябва всички да свалим шапки пред
дарителите. Без тях това начинание
щеше да е невъзможно. Църквата ще
носи името на Свети Пимен Зографски. Той е български зограф, храмостроител и книжовник. Един от деветте
софийски светци. Чества се на 3 ноември. Това е и денят на българските художници. Надявам се строителството
на храма да приключи до 2022 г.
 Няма как да не липсват и критики от живеещите в района към
работата ви. С какво основно са
свързани те?
- Жителите на район “Изгрев” са
изключително критични и съм много
благодарен за това. Имам огромен
инспекторат - на практика всички жители на района. Те забелязват всички
нередности и веднага ги докладват.
Последните критики са за моста, който свързва “Изгрев” и “Дианабад”.
Един по същество изключително
добър проект, от който имаше нужда.
От години между двата квартала имаше изгнила метална конструкция, която представляваше опасност за преминаващите. Затова се заехме с проект за нов пешеходен мост. С много
усилия намерихме финансиране и
строителството започна. За съжаление, това изграждане действително се
забави изключително. Фирмата използва КОВИД-кризата като оправдание. Заели сме се да намерим начин да
получим компенсация. Апелирам обаче за промяна във философията при
обществените поръчки.

СРЯДА
15 СЕПТЕМВРИ
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Твърде много проблеми
спъват училището
Обсъдените в образователната комисия проектозакони и
предложения неминуемо ще се възродят в следващия парламент
И 46-ото Народно събрание приключва плачевно краткосрочната си дейност. В
него обаче бяха внесени десетки законопроекти, които в
най-добрия случай успяха да
стигнат до първо четене в комисиите. Не правят изключение проектите за промени цели четири, в Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО), който
от приемането му през юли
2016 г. досега е претърпял
вече 13 промени. А

честите промени
на парче
в образованието знаем до какво водят.
На 2 септември Комисията по образованието и науката в НС след обсъждане на
четирите законопроекта даде
зелена светлина за първо четене в пленарната зала на три
от тях, един отхвърли. И дотам. Самото обсъждане обаче показа колко много и колко тежки проблеми има в
българското училище днес.
Най-рано - още на 30 юли, е
внесен проектът за законови
промени, подписан от Корнелия Нинова и група депутати
от “БСП за България”. В комисията бе представен от
Веска Ненчева - предлага се
по един предмет за всеки клас

Велиана ХРИСТОВА

да се акцентира върху публичния интерес. Няма да се
впускам в подробности за
спора, който всъщност се
отнася генерално до различията ляво-дясно. Според министъра проф. Николай Денков при един учебник средства няма да се спестят, защото
при наличие на конкуренция
има възможност държавата да
преговаря и от гледна точка
на качеството, и от гледна

намира на върха на планината”. Или - “Растенията сами
произвеждат храната си. Те
се наричат производители”. А
“животните ядат готова храна - растения и други животни, затова те се наричат потребители”. От ДПС и
ИБГНИ посочиха, че качеството на един учебник винаги
зависи от това кой го оценява и че сега учебниците се
избират в кабинета на директора на училището, а един
учебник би се избирал в кабинета на министъра, като
рискът за натиск от фирма е
един и същ.
Така или иначе, законопроектът на БСП не бе одобрен в комисията. В нея обаче

не стана дума за
истинския проблем
а той е, че учебниците се пишат в съответствие с учебните програми. Именно чрез

ност в системата на предучилищното и училищното образование; да се запише, че
не се допускат политическо
и партийно влияние и зависимости при нейното функциониране, назначения, управление и контрол. От
ГЕРБ-СДС забравиха как доскоро разнасяха тениски с
лика на Борисов и си правеха срещи из училищата, сега
заявиха, че категорично

политическа дейност
в училищата
не трябва да се осъществява.
Но добавиха, че не може да
се ограничи правото на учители и директори да стават
общински съветници и депутати, и че трябва да бъде
прецизно уточнено дали забраната засяга дейности от
благотворителен или културен характер. Депутатите решиха, че между първото и

***
Да се продължи и през
2022 г. възможността учениците по свое и на родителите им желание да не ходят на
училище, а да се обучават
вкъщи онлайн, обсъждаха
още в парламента. Депутатите от ИТН бяха против, от
Демократична България заявиха, че това трябва да става само при пандемия. Андрей Чорбанов (ИТН) попита
колко души в залата са изпитвали ученици и студенти,
обучавани дистанционно, и
дали намират разлика с тези,
ходили присъствено на занятия. Според депутата дистанционното обучение е пълен
провал, а образованието не
би трябвало да е извън регулацията на държавата. В
крайна сметка в комисията бе
приет вариант, предложен от
проф. Денков - възможността да важи само за учебната
2021-2022 г., а след първото
четене на законопроекта
текстът да се доработи.
Четвъртият внесен законопроект е на Ивайло Старибратов и група депутати
от Демократична България.
Той предвижда абитуриентите, завършили професионален
профил в гимназията, да могат да изберат и допълнителна матура по същия предмет,
но върху общообразователното съдържание. Причината е, че при кандидатстването във вузовете, които

приемат с оценките
от матурите

да има един учебник
най-качествения, утвърден от
МОН. Това е безусловен начин да се избегнат корупционни практики за сметка на
качеството на обучението,
както и начин, независимо от
това къде учи детето, то да
има еднакви условия на образование и възможност за личностно развитие, обясни Ненчева. Още повече, че сега
многото учебници не се отличават особено според нивото на различните ученици.
Подобен подход би довел и
до значително намаляване на
цената на учебника и на разходите на държавата. А прилагането му с диференциация
при деца с различни образователни потребности трябва
да става чрез учебните помагала, които избира конкретният учител, смятат от БСП.
Ако обобщим дискусията
по темата, спорът бе основно да има ли централизирана
държавна политика или да се
наблегне на диференциацията между училищата чрез избора във всяко от тях на един
от многото издавани учебници. И още - дали да се удовлетворяват интересите на частните издатели и автори или

на местна почва ДПС “коли и
беси”, а наскоро из медиите
се появи информация, че в
Кърджалийско с тежък натиск е подета акция местните
хора да се пишат при преброяването турци, и че майчиният им език е турски - дори
тези, които никога не са говорили турски...

точка на разходите. По думите му, един учебник по предмет има само в Гърция, но и
там проблемът се обсъжда. А
във Финландия, Естония, Чехия, Норвегия, Швеция, Испания и Великобритания
изобщо не се одобряват учебници, тоест оставено е изцяло на преподавателите да намерят най-подходящите материали за своите ученици.
Депутатите от ИТН смятат, че е добре да има не повече от два учебника по всеки учебен предмет за всеки
клас. Защото “няма как да се
изгражда идея за национална
идентичност или пък разбиранията ни за морал и за определен вид ценности, ако
имаме стотици различни истини”. Светослав Георгиев
цитира “бисери” от сегашните учебници: “Връх Шипка се

учебните програми по история например в последните
години бе наложена новата
идеология на властта, която
превърна и учебниците в
наръчници по антикомунизъм и русофобия. Ако не
се върне реалната история в
училищните програми, няма
никакво значение дали ще
имаме един учебник или десет. Никой не предложи
също в закона да се върне
изгонената оттам думичка
“просвета”.
***
Интересен се оказа проектът за промени в закона,
внесен от Министерския
съвет. Той предлага в ЗПУО
еднозначно да се регламентира премахването на политическата и партийната дей-

второто четене на проектозакона трябвало да се даде
определение на понятието
“партийна дейност”.
По темата обаче избухна
спор между Мукаддес Налбант (ДПС), която от 2005 до
2009 г. бе и зам.-министър в
МОН, и бившия министър
Красимир Вълчев (ГЕРБСДС). Налбант заяви, че в
Кърджалийска област има 73
училища и “в 68 от тях директорите бяха от ГЕРБ”, което
не бива повече да се допуска.
Според Вълчев обаче това
били слухове, “във всички
общини в Кърджалийска област всички директори на детски градини, назначени от
кметовете, са от ДПС. Учители, чистачки, шофьори не ce
назначават, ако не са от ДПС”.
Тук може само да добавя, че в
цели райони у нас не от днес

се създава неравнопоставеност между абитуриенти със
зрелостен изпит върху изучавания профил и тези, които
имат общообразователна
подготовка. Според депутатите от ИТН висшите училища
изобщо не трябва да приемат
студенти с оценките от матурите, понеже това сваля качеството на подготовката на
студентите. Според министър
Денков висшите училища
трябва да използват за прием
и резултатите от профилиращата гимназиална подготовка. Комисията одобри и този
проектозакон за първо четене в пленарната зала.
***
Цялата работа приключи
с решенията на комисията и
няма да продължи нататък.
Ще попитате защо тогава
пиша за нещо, което така или
иначе вече няма бъдеще и
смисъл. Не е вярно. Няма
съмнение, че същите проблеми и същите предложения ще
се възродят отново в следващото Народно събрание, независимо кои конкретно ще
са вносителите.
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Тресавището под
плаващите пясъци
Тезите на пролибералните трубадури издишат
пред очевидни истини от близкото минало
Славчо КЪНЧЕВ*

“Ние не можем спокойно
да оставим политиката на
политиците или политическата икономия на университетските професори. Самите
хора трябва да мислят, защото те могат да действат
самостоятелно.”

Официалната
статистика

Хенри Джордж
(1837-1898),
американски икономист
Индивидите от това съсловие на социален поведенчески
типаж носят различни имена.
Антон Тодоров или Тома Биков. Е, непременно и Иван
Кръстев е в множеството. Или
пък Георги Харизанов, Румяна
Коларова... Те - трубадурите на
догмата, че приоритетът на индивидуалните права е панацеята
за обществото спрямо “разрухата”, причинявана му в икономически и хуманитарен план от
колективистичната политическа
практика. С ясно и недвусмислено лепната стигма от задкулисните работодатели на трубадурите като “комунизъм”.
Каквото и да е детайлно описание на страните с държавен
социализъм през ХХ век в Централна и Източна Европа, неминуемо ще се сблъска с буря от
възмущение от гореспоменатите индивиди и останалите им
идеологически колеги, които
неуморно демонстрират клонинговото си мислене, че комунизмът е “чисто зло”. Както
отбелязва чешкият писател Милан Кундера в знаменития си
роман “Непоносимата лекост на
битието”: “Обаче тези, които се
борят против така наречените
тоталитарни режими, едва ли
могат да се борят с въпроси и
съмнения. На тях също са им
нужни увереност и прости истини, които биха били достъпни
на колкото се може по-голям
брой хора и биха предизвикали
колективни сълзи”. Но има

опасни факти
от историята
на държавния социализъм в
Съюза на съветските социалистически републики (СССР) и
останалите европейски страни
с това обществено-политическо
устройство, които биха спукали пропагандния дирижабъл,
акостиращ от телевизия в теле-

пише ирландският писател
Джордж Бърнард Шоу (18561950), - тъй като капитализмът
прави от мъжа роб, а после
прави жената негова робиня, тя
става робиня на роба, а това е
най-лошата форма на робство”.
Наистина има момент, в който САЩ се оказват на крачка от
общонационална програма за
грижа за децата. Закон за всестранното развитие на децата,
поддържан и от демократите, и
от републиканците, бил приет от
Конгреса през 1971 г. Той предполагал финансиране на национална мрежа от центрове за детско развитие, оказващи висококачествени услуги за образованието, лечението и изхранването на децата. Това би било принципно важна първа крачка към
всеобщо социално обезпечаване
на децата. Но тогавашният президент Ричард Никсън налага
вето на закона и разкритикува
цялата система заради “последствия, отслабващи институцията
на семейството”. Всъщност
Никсън бил несъгласен правителството да финансира дейности,
които жените в САЩ вършели
дотогава безплатно.

Първият полет в Космоса на СССР и страхът от превъзходството му
кара Западът да преосмисли своята политика
визия с екипажа си от трубадури за либералната демокрация
като майчина утроба за индивидуалните права на гражданите.
Именно изстрелването на
първия съветски спътник в Космоса на 4 октомври 1957 г.
застави федералните власти в
САЩ да преразгледат своите
традиционни възгледи за съхранение на установените социални роли на представителите на
двата пола: съпругът - хранител, а съпругата - домакиня и
майка. Официален Вашингтон
беше разтревожен до степен на
уплаха от тази демонстрация на
технологичното превъзходство
на Съветския съюз, постигнато
от двойната сила на интелекта
на неговите граждани. Управляващата комунистическа партия
дава образование на жените и
шанс на талантливите измежду
тях към научни изследвания.
Страхувайки се от бъдещото
трайно превъзходство на СССР
в надпреварата за овладяване на
космическото пространство и
незаобиколимите негативни последици от това за САЩ, правителството във Вашингтон приема Закон за образованието за
целите на националната отбрана
(National Defence Education Act,
NDEA). Въпреки запазващото се
настроение сред множеството
американки да остават домакини
и да зависят финансово от своите съпрузи, NDEA дава възможност чрез подходяща система от
стипендии на талантливите девойки да изучават естествени
науки и математика. През 1961
г. президентът Джон Фитцджералд Кенеди (1917-1963) подписва Указ №10980 за организиране на първата президентска комисия за изучаване на положението на жените в светлината на

интересите на държавната сигурност. Комисията, възглавена от Елеонора Рузвелт, съпруга на предишния президент на
САЩ (1953-1961) ген. Дуайт
Айзенхауер, полага основите
на официалния интерес на властите в страната към положението на жените.
Следващото потресение за
самочувствието на петдесетзвездния флаг е през 1963 г., когато
Валентина Терешкова става
първата жена-космонавт, като
прекарва на земна орбита повече време, отколкото всички астронавти - мъже от САЩ, взети
заедно. По-нататък господството на СССР и страните от Източна и Централна Европа с
държавен социализъм на Олимпийските игри провокира приемането на закон, който позволява на САЩ да селектират и
тренират повече спортистки, за
да отнемат златните медали на
“идеологическия враг”.

Научните постижения
в социалистическите страни
подбуждат администрацията във
Вашингтон да финансира важното изследване “Жените в
съветската икономика”. Ръководителят на изследователския
екип посещава СССР през 1955,
1962 и 1965 г., за да изучи съветската политика за интеграция на
жените в трудовата сфера в качество на образец за законодателите в Конгреса. “Безпокойството през последните години
заради разхищението на способностите на жените доведе до
създаването на президентска
комисия за изучаване на тяхното положение, която публикува
серия доклади по различни проблеми, влияещи на жените и

тяхното участие в икономическия, политическия и социалния
живот - се казва в началото на
доклада от 1966 г. - За да използваме по-добре възможностите на нашите жени, важно е
да се запознаем с чуждестранния опит за женското участие в
труда. И тук съветският опит е
особено интересен”.
Опитите за манипулиране на
историческата истина и за
отъждествяването на държавния
социализъм с “универсалното
зло - комунизма”, е неотделимо
от усилията да бъдат скрити
свидетелствата за това, че социалистическите експерименти
през ХХ век (въпреки техния
крах върху европейския континент, но не и в глобален мащаб)
донесоха на жените немалко
ползи. В това число платен отпуск по майчинство, система от
държавни до училищни детски
заведения, по-кратка и гъвкава
работна седмица, безплатно висше образование, всеобщо здравеопазване и други програми,
които биха позволили и на
мъжете, и на жените да водят
по-стабилен и наситен живот.
Паралелно във времето на
тези факти, които не притежават двоичен тълкувателен
смисъл, на омъжените жени в
Западна Германия до 1957 г. не
е позволено да започнат работа
без разрешението на съпруга си.
Законите, забраняващи на омъжените жени да сключват договори без съгласието на своите
партньори в брака, действат в
САЩ до 60-те години на миналия век. Жените в Швейцария
нямат право да гласуват на конфедерално ниво до 1971 г. “При
капиталистическата система
жените се оказват в по-лошо положение, отколкото мъжете -

на Международната организация на труда (МОТ) свидетелства за различното разпределение на работната сила между
страните със социалистическа
и с пазарна икономика в периода преди 1989 г. През 1950 г.
частта на жените между всички
трудещи се в СССР съставлява
51,8%, а в Източна Европа 40,9%; за сравнение - в Северна Америка (САЩ и Канада)
този показател се равнява на
28,3%, в Западна Европа 29,6%. Към 1975 г., обявена от
ООН за Международна година
на жената, жените представляват 49,7% от трудовите ресурси в Съветския съюз и 43,7% в
страните от Източна Европа,
докато в Северна Америка този
показател е 37,4%, а в Западна
Европа е 32,7%.
Тези резултати обосновават
извода на МОТ: “Анализ на данните за участие на жените в икономическата дейност в СССР и
социалистическите държави в
Европа свидетелства, че мъжете
и жените в тези страни се ползват с равни права във всички сфери на икономическия, политическия и социалния живот. Осъществяването на тези права гарантира предоставянето на жените
на равни с мъжете възможности
за достъп до образование и професионално обучение, а също и
до работни места”.
Ако една парадигма е невярна философски и обективно, а
именно такава е концепцията, че
до 1989 г. в социалната действителност на СССР и останалите страни в Източна и Централна Европа с държавен социализъм е господствало “повсеместното зло”, както твърди компанията Антон Тодоров, Тома
Биков, Иван Кръстев и сие, то
никакъв социален инженерингов
проект, в който крайъгълен
камък е догмата за “комунистическото зло”, не би могъл да даде
позитивен за мнозинството от
гражданите резултат. Така е,
понеже тогава основата на общественото развитие е върху
плаващи пясъци, под които е
дълбоко тресавище. Факт, независим от блъфирането на пролибералните трубадури.
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Класическа музика
за празника на София
Певицата Гергана Николаева и пианистът Георги Черкин
са солисти в концерта под диригентството на Максим Ешкенази
Мецосопраното Гергана Николаева и пианистът Георги Черкин ще
представят на 17 септември музикалната програма “София, празнувай с
класика!” с участието на Оркестъра на
Класик ФМ радио и диригента Максим Ешкенази, научи ДУМА от Ирена
Данкова. Тримата изпълнители са родени и израснали в София и са влюбени в своя град. Те са щастливи, че ще
имат възможност да поднесат на столичани истински празник с класическа
музика от различни епохи и автори Й. С. Бах, Г. Фр. Хендел, Т. Албинони,
В. А. Моцарт, П. И. Чайковски, Ж.
Бизе, И. Албенис, А. Пиацола, П. Владигеров, Г. Костов.
Тримата се познават отдавна и всеки от тях е постигнал блестящи успехи,
събирайки възхищението и обичта на
столичната публика. Георги Черкин и
Максим Ешкенази са били съученици в
Софийското музикално училище и още
в гимназията клавирният талант на Георги е привлякъл вниманието на бъдещия диригент. Гергана Николаева прави първите си стъпки в музиката в
Детския радиохор, след което учи в

СНИМКА ПЕТЪР ТОДОРИНСКИ

Театър „София” подарява
всеки втори билет
за Деня на София
Театър “София” открива
сезон 2021/2022 на 15 септември с постановката на
Теди Москов “Няма да платим! Няма да платим!”, която е в топ 3 на най-гледаните през миналия сезон, а
Неда Спасова и Николай
Върбанов получиха номинации за “Аскеер” за ролите
си в нея, научи ДУМА от
Ивелина Сиракова, пиар
специалист. При хубаво
време до края на септември
представленията ще се играят на откритата сцена в парка “Заимов”, а началният
час е 20.30. Ако климатичните условия не го позволяват, ще се местят вътре, на
голямата сцена, при 50%
заетост на местата, но часът
остава същият.
Касите на бул. “Янко

Сакъзов” и на ъгъла на ул.
“Г.С. Раковски” и ул. “Славянска” вече са отворени и
очакват любителите на театралното изкуство с атрактивни предложения. Новото
от този сезон е възможността за купуване на семеен
билет. Цената за места по
избор за двама възрастни и
две деца до 18 години е
50 лв., а за двама възрастни
и едно дете - 44 лв.
По случай 17 септември
- Деня на София, най-големият общински театър на
столицата, носещ нейното
име, при покупка на един
билет подарява втория. Постановката, на която жителите и гостите на София ще
могат да се насладят, е “Женитба” по Гогол. Тя е избрана неслучайно, защото

НМА “Проф. П. Владигеров”. Точно
преди година съдбата ги събира заедно,
и то на софийска сцена, за съвместно
музикално преживяване, което се
превръща в паметен момент за тримата. През октомври 2020 г. Ешкенази и
Черкин представят “Кино и класика” с
цигуларката Мила Георгиева, а Гергана
Николаева е специален гост с изпълнение на тема от филма “Мисията” на
Енио Мориконе в аранжимент на Георги Черкин за глас, пиано и оркестър.
Програмата от Европейския музикален
фестивал е изпълнена два пъти в София
и един път в Пловдив с огромен успех.
Изпълнителите канят почитателите
на красивата класическа музика да
отпразнуват заедно Деня на София.
Концертът на 17 септември от
19.30 ч. в зала “България” се организира от агенция “Кантус фирмус” и е
част от официалната програма на Столичната община за Деня на София;
партньор в реализацията е и Софийската филхармония. Безплатни електронни покани се разпространяват на
сайта TicketsBG.com, но местата вече
са почти изчерпани.

дава друг поглед към вярата, надеждата и любовта - за
това как, потънали в собствените си страхове, сме изгубили сетивата си да забелязваме другия, а това прави влюбването невъзможно.
Гоголевите герои винаги се

хвърлят към надеждата, когато тя се появи, но се отказват миг преди да я постигнат, защото не вярват,
че заслужават да бъдат щастливи. Възможен ли е друг
финал? Отговора зрителите
ще видят на 17 септември.

СНИМКA ТЕАТЪР “СОФИЯ”

“Женитба”

„Арсеник и стари дантели” открива новия сезон в ТБА

СНИМКА ТЕАТЪР “БЪЛГАРСКА АРМИЯ”

По традиция първите представления на
Театър “Българска армия” съвпадат с Празника на София на
17 септември. Години
наред на този ден отваряхме вратите на театъра за всички приятели и почитатели на
театралното изкуство,
които имат желание да
надникнат и зад кули-

сите... Е, тази година
няма да открием сезона с Ден на отворените врати, но на същия
ден ще се опитаме да
компенсираме тази нерадостна новина с
много, много смях и
хитовата ни комедия
“Арсеник и стари дантели”. Стискаме палци
да ни тръгне с усмивка
този нелек театрален

сезон, в който ни очакват много премиери,
турнета и срещи с
публиката, съобразени
с новите предизвикателства на епидемичната среда, в която
живеем. Това послание
към своите зрители
отправя в навечерието
на сезон 2021-2022
трупата на Театъра на
армията.

НАКРАТКО

Два спектакъла
с Александра Сърчаджиева
във ФКЦ - Варна
“На живо” - моноспектакъл на
Александра Сърчаджиева и с Радена
Вълканова, може да гледа варненската публика на 15 септември от
19 ч. в зала 1 на Фестивалния и
конгресен център. Той е по текст на
Яна Борисова, режисьор е Димитър
Коцев-Шошо. Биографичната пиеса,
която разказва за най-трудните и
най-хубавите мигове в живота на
актрисата, ще разкрие несподелени
досега моменти, които ще изненадат
дори и близките й. Следващата вечер, 16 септември, от 19 ч. в зала 1
Александра Сърчаджиева ще си партнира с Ненчо Илчев в “Догодина по
същото време” от Б. Слейд. Режисьор е Ивайло Христов. Колко любов
може да побере едно сърце? Една ли
е половинката, която ни прави цели?
Колко трае любовта? Защо понякога
щастието ни носи вина? А когато
сме щастливи в любовта и изневиделица ни връхлети нова, кое боли
повече - да отхвърлим едната или да
се отдадем на двете едновременно?
Въпроси, на които публиката ще намери отговори в този спектакъл.

“На живо”

„Паническа опера”
на Алехандро Ходоровски
с първа постановка у нас
Пиесата на Алехандро Ходоровски “Паническа опера” е първата за
сезона премиера на ДТ “Стефан
Киров” в Сливен и първа постановка на тази пиеса в България. Режисьор е Петър Денчев, по чиято идея
Нева Мичева прави превод на текста на български, съобщи БНР.
“Паническа опера” е много предизвикателно заглавие, което по алегорично-метафоричен начин се занимава със съвременните проблеми. В нея
човекът търси отговора на въпроси,
за които вероятно не му е дадено
да знае отговора - това е найужасното. Персонажите накрая задават, вероятно самият Ходоровски задава чрез тях въпроса защо ни
е отреден такъв свят. Мисля, че
точно тази реплика е лайтмотивът
на представлението”, споделя режисьорът. Участват Августин Демерджиев, Димитър Марков, Ивайло Гандев, Мария Панайотова, Самуела-Ивана Церовска и гостите
Станислав Кертиков и Йоана Буковска. Сценографията и костюмите са на Петър Митев, автор на
музиката е Пламен Мирчев-Мирона.
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Ще е предимно слънчево. След обяд над Източна България и
планинските райони облачността временно ще се увеличи и на
отделни места ще превали. Вятърът ще е слаб. Максималните
температури ще са между 26o и 31o. Над Черноморието ще бъде
слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще
има след обяд и на отделни места по северното крайбрежие ще
превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са
24-27o. Температурата на морската вода е 22-23o. В планините
ще духа слаб северен вятър. Максималната температура на
1200 метра ще е около 21o, на 2000 метра - около 13o.
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 /6 ÂÔËÁÓ‰/
14.30 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /7 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË
Ò Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË
Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ÃÛÁËÍ‡ ·ÂÁÍ‡È ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ ¯ÓÛ
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /4
ÒÂÁÓÌ, 7 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¡‡ÌÒÍÓ ‰Ê‡Á ÙÂÒÚË‚‡Î
2021: ì—Â˘‡ Ò ‰Â‰Ë
…ÓÊËî - ¬ËÎË —ÚÓˇÌÓ‚
·ÂÌ‰ /¡˙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 /7 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

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

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - Ò ‚Ó‰Â˘Ë
ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ (2015 „.)
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.118
15.00 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.7
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.7 ÂÔ.19,
20
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.42
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.11
00.05 ì«‡ÍÓÌ Ë Â‰: —ÔÂˆË‡ÎÌË ‡ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇî - ÒÂË‡Î, Ò.20 ÂÔ.24 (ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ)
01.00 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.4
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.106,
107

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 ÓÊÂÌËÏ!î
- ¯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 œÂ‰‡‚‡ÌÂ, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌÓ Ì‡
ËÏÂÌËÚˇ Ò˙‚ÂÚÒÍË Ë ÛÒÍË ÔÓÂÚ ÃËı‡ËÎ “‡ÌË˜,
ÔÓ ˜ËËÚÓ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËˇ
Ò‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÌË Î˛·ËÏË
Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÓÍÓÎÂÌËˇ
ÔÂÒÌË
01.00 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

Старателно ще подберете
екипа си, с който да работите върху нов проект и
ще търсите най-добрите
решения за него.

Може да си осигурите повече от нещата, към които
се стремите, ако сте склонни на компромиси и демонстрирате толерантност.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Изменения в плановете ви
ще направят възможно
осъществяването на начинание, за което не сте се
подготвяли предварително.

Съвместните изяви ще са
успешни и за вас ще се
говори добре. Добронамерени в поведението, ще си
осигурите предимства.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Избистрете стратегията
си, ако търсите подкрепата на влиятелни хора. Но
ще са ви нужни изключително силни аргументи.

Теми, от които малко сте
се интересували до сега, ще
привлекат вниманието ви.
Определени хора ще ви изненадат приятно.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Душевните потребности ще
ви подтикнат да споделите мислите си с човек, на
когото много вярвате и се
доверявате.

Размествания на работното място ще ви създадат
известни главоболия, но не
се тревожете - ще преживеете и това.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

С решаването на професионални и делови въпроси ще
започнете деня си, оставяйки личните проблеми за
по-късно.

Въпросите, които не търпят отлагане, ще бъдат
приоритетни за вас, като
няма да пропуснете и личните си ангажименти.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Вярата в собствените сили
прави трудностите по-лесно преодолими, каквито и
да са те. Но ще намерите
верните решения.

Не бъдете гневни и избягвайте онези, които ви създават отрицателни емоции.
Усмихнете се и ще ви
отвърнат със същото.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Всяко евро, вложено в защита от наводнения,
може да спести 6 евро от разходи за ремонт.

- œÓ‰„ÓÚ‚ËıÚÂ ÎË ÒÂ Á‡ Ô˙‚Ëˇ
Û˜Â·ÂÌ ‰ÂÌ?
- ƒ‡ - ÍÛÔËıÏÂ ·ÂÎÂÊÌËÍ Ë ÍÓÎ‡Ì
Á‡ ÔÓ-‰Ó·Ë ÓˆÂÌÍË...

Според над 90% от европейците изменението
на климата е изключително сериозен проблем.
Седмица на мира ще се чества в българската столица от днес
до 21 септември, когато светът
ще отбележи за 40-и път Международния ден на мира, обявен от
Общото събрание на ООН за ден
в подкрепа на идеалите на всеобщия мир. Различни инициативи и
прояви ще се състоят в София,
които целят да напомнят за важността на мира в живота ни.
Изложба “Фонтан на изкуството” ще бъде открита на
15 септември в 18 ч., в Мраморната зала на “Шипка” 34. В експозицията са събрани многобройни колоритни творби в абстрактен стил - част от нюйоркската колекция произведения на
философа, поета и художника
Шри Чинмой.
Засаждане на дръвчета на
мира също ще е част от събитията в рамките на честванията, тъй
като е един от най-лесните начини да подобрим света, в който
живеем. Желаещите да се включат в кампанията, може да избират между няколко дати и локации: на 16 септември, от 18 ч.,
това ще се случи в Борисовата
градина, на 17 септември, от
10 ч., - в Северния парк, на
18 септември, от 10 ч., - в парк
“Св. св. Петър и Павел”, а от
12 ч. - в Западен парк, в понеделник, в 16 ч., - в Южния парк.
“Работилница за мир” ще има
от 17 до 20 септември, от 15 до

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Седмица на мира
честват в София
Засаждане на дръвчета, изложби и работилници
са част от богатата програма на празненствата
19 ч., в Южния парк, до статуята
с гълъбите. Малки и големи ще
имат възможност да рисуват, да
тичат с факела за мир, да слушат
приказки и да се забавляват
Концерт “Мелодии на мира”
ще се състои на 19 септември,
от 18 ч., в Руския културно-информационен център. Присъстващите ще се насладят на
изпълненията на австрийските
виртуози Манду и Вишуди Трюмер, които ще свирят на арфа и
китайско ерху.

Церемонията по награждаване с “Почетен факлоносец на
мира” ще се проведе на 19 септември, от 11 ч., в парк “Камбаните”. Смисълът на отличието е
да се насърчават хората, които
влагат безкористно талантите и
енергията си в служба на каузата на мира, проявите на сила на
духа, състрадание и доброта,
които помагат за превръщането
на нашия свят в единен дом на
мир и хармония.
Лекция на тема “Само мечта-

телите за мир могат да преобразят света” ще събере публика на
20 септември, от 19 ч., на “Шипка” 34. Ангикар Джорджевич от
Сърбия, работил дълги години в
УНИЦЕФ в Ню Йорк и Женева,
ще акцентира на значението на
мира в човешкия живот.
Официална церемония по
повод честване на 40 години
Международен ден на мира ще
се състои на 21 септември, от
11 ч., до Паметника на незнайния войн.

¿Õ√≈À Œ“≈¬, ÍÓÏÔÓÁËÚÓ
œÓÙ. ¿“¿Õ¿— ¿“¿Õ¿—Œ¬,
‡ÍÚ¸Ó Ë ÂÊËÒ¸Ó
ƒ–¿√ŒÃ»– —»Ã≈ŒÕŒ¬,
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ
Ã»À≈Õ Ã»À¿ÕŒ¬, ‡ÍÚ¸Ó
Õ≈À» –¿Õ√≈ÀŒ¬¿, ÔÂ‚Ëˆ‡
œ≈“⁄– «≈’“»Õ— »,
·Ë‚¯ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ Ì‡ˆËÓÌ‡Î
¿Í‡‰. œÀ¿Ã≈Õ ¿–“¿ÀŒ¬,
ÂÊËÒ¸Ó, ‰ËÂÍÚÓ Ì‡
—ÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ÓÔÂ‡ Ë ·‡ÎÂÚ
œÓÙ. “Œ“ ¿ ÃŒÕŒ¬¿,
·Ë‚¯ ‰ÂÍ‡Ì Ì‡ ‘ΔÃ
‚ —” ì—‚. ÎËÏÂÌÚ ŒıË‰ÒÍËî
(2003-2011)

Пак избират
най-смешните
фотографии
на животни
Най-забавните снимки на
животни от дивата природа ще
бъдат избрани за шести път.
Конкурсът Comedy Wildlife
Photography Awards обяви финалистите в надпреварата. Журито разгледа над 7000 кандидатури и избра общо 46 произведения със смешни моменти от живота на животните.

Любимецът на „Пирин фолк” засне
клип на най-празничната си песен

Валентин Велчев
представи “Наздраве”
преди броени дни

Любимецът на “Пирин фолк” Валентин
Велчев засне видео на най-празничната си
песен до момента - “Наздраве”. Спотът е дело
на екипа, реализирал предишния му хит
“Мамо”: оператор е Чавдар Калдиев, а режисьор - Лео Богдановски. Песента вече е налична във всички стрийминг платформи.
Освен на сцената на Летния театър в
Сандански, носителят на наградата “Певец
на годината 2021” представи хита си и на
големия празничен концерт на площада в
града. “Благодаря на Вили Рай за безценния
подарък, който ми направи, и на Светослав
Лобошки за невероятния аранжимент! БлаŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

годаря на Стефани Георгиева, която познавате от видеото на #КоледноХоро, за гостоприемството и участието на цялото й семейство в нашия празник! Благодаря за колорита
и танците на момичетата на хореографа Рангел Вангелов - Цонка Янчовска, Весела Михайлова, Гергана Попова и Емилия Сайкова!
Благодаря на Роси Савова и Ванеса Ценова
за визията и на леля ми Цветелина Велчева за
разкошната трапеза, която ни направи! Благодаря на моето семейство, че винаги ме подкрепя във всичко, което правя, а този път и
се включи дейно пред и зад камерата!”, сподели във фейсбук Валентин Велчев.
»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

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

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

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

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

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

Един от кадрите,
стигнали до финала
Сред участниците, претендиращи за победа, са кадри на
гълъб с маска, кикотещ се тюлен, танцуващи мечки и ядосан
скорец. Гласуването за най-добра снимка ще продължи до
10 октомври. Победителите ще
бъдат обявени на церемония на
22 октомври.

Подобриха рекорда
за най-добра памет
Млад италианец
подобри световния
рекорд за най-добра памет, предаде
ДПА. 21-годишният
Андреа Муци (на
снимката) успя да
запомни 630-цифрено число за пет минути. Очаква се постижението му да бъде официално признато,
обясни организаторът на състезанието
“Памет екс ел” Щефан Бютоу. В надпреварата, която се проведе в Германия, се
включиха 1700 души от пет държави. Участниците трябваше да демонстрират умения за запаметяване на изображения, последователности от думи и дълга поредица от числа. Младият италианец спечели
състезанието с рекордните 8594 точки.
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Мартин Камбуров вече е
голмайстор №1 в историята на
българския клубен футбол. Ветеранът е с 254 попадения и
излезе еднолично на върха при
реализаторите. Почти 41-годишният стрелец влезе в историята, след като вкара гола за
победата на Берое над Царско
село с 1:0. В мача от VII кръг
на efbet Лига бившият национал се разписа в 74-тата минута. В ситуацията вратарят на
столичани Янко Георгиев допусна груба грешка. При опит
да изчисти топката, той буквално я подари на Камбуров.
Все пак Георгиев спаси първия

буров. В родното първенство
голмайстор №1 е отбелязал попадения още за Ботев Пд,
Спартак Пл, Локо Пд, Локо
Сф, ЦСКА и ЦСКА 1948.
“Това е уникално постижение след толкова години. Моето име да е записано там, наистина съм щастлив и горд
със себе си. Благодаря на
всички колеги, с които съм
играл през годините.
Със сигурност отсега нататък ще ми е по-лесно да излизам на терена. Такова огромно напрежение ми падна от
плещите. Имам договор до декември и искам да помагам на

СНИМКА DSPORT.BG

Мартин Камбуров е преодолял вратаря Янко Георгиев,
за да отбележи рекордния си 254-ти гол

Камбуров вече е №1
С 254-тия си гол ветеранът задмина Петър Жеков
опит на голмайстора да го преодолее, двамата паднаха на земята, но Камбуров стана побързо и вкара в празната врата. Берое имаше и допълнително предимство, след като защитникът Иван Бандаловски
(55) бе изгонен с червен картон за нарушение срещу Кам-

Берое”, заяви щастливият рекордьор. Той е петкратен голмайстор на България.
“Поздравления за Камбуров,
за всичко, което прави, но това
напрежение няма как да не му
се отразява, макар че е много
опитен. Не ми харесва, ако трябва да се затваряме, да рушим

играта само. Видяхте, че един
такъв отбор ни затрудни. Царско село е отбор, който трудно
допуска гол и трябва да отдадем
заслуженото при играта им в защита”, коментира треньорът на
Берое Петър Колев.
40-годишният футболист
може да подобри още един ре-

корд - за най-много мачове в
българския елит. В тази класация Камбуров заема 4-то място с 446 изиграни срещи, което е само с 15 по-малко от рекорда на неговия бивш съотборник в Локо Пд Георги Илиев. Още в следващия си двубой
капитанът на Берое ще израв-

БФС се опитва да мами съда
БФС е опитал да блокира решението за свикване на
конгрес на 12 октомври.
Това стана ясно от решение
на Софийския градски съд, с
което молбата на футболната централа е отхвърлена.
Според документите,
публикувани в сайта на съда,
става ясно, че от БФС са се
опитали да обяснят, че искането за свикване на конгрес
е несъстоятелно, защото е
подписано от по-малко клубове от необходимите 30%

от членовете на БФС. В искането от “Бояна” са отбелязали, че редовните членове са 551, а не 531.
На 19 август, след заседанието на Изпълкома, на
което бе отхвърлена подписката за свикване на конгрес, изпълнителният директор Борислав Попов обяви:
“Документацията бе прегледана трикратно. Над 900
страници. Бе назначена комисия, която да прегледа
цялата документация. Ста-

РЕЗУЛТАТИ

на ясно, че от 191 футболни клуба, всички редовни
членове на БФС, 35 не отговарят на изискванията.
Остават 156 клуба, но не е
налице необходимия минимум от 177, за да се събере
1/3 от общия брой на клубовете, който е 531”. От
което става ясно, че тогава
от БФС са смятали на база
531 клуба. Сега в искането
си до съда БФС е надул
бройката до 551, за да не
излезе сметката.

От документите става
ясно, че БФС реално скача
срещу своите членове и образуваното производство е
срещу 189 футболни клуба,
подкрепили подписката на
Димитър Бербатов.
Паралелно в Търговския
регистър официално бе записана датата за редовния
конгрес на БФС. Той ще се
проведе на 18 март 2022 г.
Така в рамките на пет месеца трябва да се проведат два
футболни конгреса.

Изпълнение на Гришо - в топ 10 на US Open
Изпълнение на Григор Димитров
бе отличено от организаторите на US
Open. Българинът зае шестото място в
класацията за десетте най-добри печеливши удара. Той попадна там с отиграване от втория сет на мача от първия
кръг срещу Сам Рифис (САЩ), когато
успя да върне топката почти от трибуната. Нашият сломи дебютанта, но
след това се отказа във II кръг заради
контузия. Това доведе до спад с 11 позиции в ранглистата, като към момента българинът е №29 в света.
Димитров остава в САЩ и ще участва в АТП 250 турнира в Сан Диего
от понеделник. Той го предпочете вместо провеждащия се по същото време
“София Оупън”. В САЩ хасковлията
се пуска и на двойки с доказан специалист при тандемите - Жан-Жулиен
Рожер (Нид).
40-годишният нидерландец е шампион при мъжките двойки от
Уимбълдън 2015 и US Open 2017 с
Хория Текъу, както и при смесените

ни великия Динко Дерменджиев на 3-тото място с 447 мача
в родния елит. Той може да се
превърне и във футболиста с
най-много участия в историята на българския шампионат
още преди края на редовния сезон в Първа лига, ако продължи
да играе редовно за Берое.

VII кръг
Берое - Царско
село 1:0 Камбуров
(74), ЧК: Бандаловски (Цс-55); Ботев
Пд - Арда 2:1 2:0
Маркиньос (8 и 36) 2:1 Т. Йорданов
(54), ЧК: Рабей (Б-60), Пл. Крумов (А90+2).
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Втора лига, IX кръг
Марица - Литекс 1:1 1:0 Тонев (6)
1:1 Халил (90+2); ЦСКА 1948-2 Добруджа 1:2 0:1 Абушев (33) 1:1
Марианов (58) 1:2 Димитров (90+2).

двойки от Ролан Гарос 2014 с АнаЛена Грьонефелд.
За Димитров това ще бъде четвърто
участие на двойки през сезона. Той
игра с Томи Пол в Акапулко и Ва-

шингтон, както и с Давид Гофен в Монте Карло, като единственият успех
дойде с Пол в американската столица,
където двамата победиха Сам Куери и
Джак Сок.
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