Висш генерал
на САЩ звънял
в Пекин да
парира сблъсък

Авиокомпании
остават
без помощи
в пандемията

Хитлер и Сталин
през очите на техните
водещи пълководци
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46 Народно събрание приключи
НС не прие почти никакви законопроекти. Корнелия Нинова съжали за поставените разделителни линии, липсата на отговорност за
съставяне на мнозинство и незрялото политическо поведение.

Стр. 3

Стр. 3

Ясни са 130 подслушвани
на протестите

Валентин ГЕОРГИЕВ

На закрито заседание депутатите приеха доклада
на комисията за полицейското насилие миналото лято
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АКЦЕНТ

НЯКОЛКО ÄÓÌÈ
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Наш спортист
спаси живота
на съперник
в Турция

50 ст.

БРОЙ 178 (8773)

Взеха на Гешев
Бюрото
по защита

Стр. 10

Ясни са имената на 130
души, които са били подслушвани по време на протестите миналото лято.
Председателят на временната комисия за разследване
на полицейското насилие
Николай Хаджигенов обаче

окиращи данни в навечерието на
поредната нова битка за сърцето
на “суверена” изнесе социологическата агенция “Алфа рисърч”. Победителят на последните избори пaртиятa нa Трифoнoв, и кoaлициятa
“Изпрaви ce.БГ! Ниe идвaмe!”, нaчeлo
нa кoятo e Мaя Мaнoлoвa, губят над
пoлoвинaтa oт привържeницитe cи
(стр. 2). Цели 57% и съответно 56
на сто са заявили, че не биха повторили вота си. Загуба отчита и третата “протестна партия” ДБ, но при
нея отливът е значително по-малък
- само 21,5%. В същото време нарочените за “пaртии нa cтaтуквoтo”
ГEРБ, ДПC и БCП зaпaзвaли
привържeницитe cи, зa тях oтнoвo
бихa глacувaли cъoтвeтнo 87,1%,
86,1% и 82,5%.
За какво говорят тези нагласи?
Ключовият сигнал е абсолютно разочарование. Да пропилееш
с лека ръка половината си електорат, без дори да си управлявал
реално, е като рекорд на Гинес.
Недостижим принос в политическата практика и партийното строителство. И всичко това заради
публичните скандали и задкулисни интриги, които продължиха до
последния ден на това ялово Народно събрание, чиято най-голяма
заслуга комай си остана актуализацията на бюджета. Впрочем, именно тя се явява и “трамплинът”,
върху който стъпва БСП, припозната от наблюдателите като политическата сила, проявила конструктивизъм и търпение в опита да се
създаде редовно правителство.

не назова хората, тъй като
това остава класифицирана
информация. Това бе и причината народните представители да се запознаят с
доклада му при закрити врати.
Хаджигенов твърди, че

подслушвани и следени са
били повече от 930 души.
Сред тях има петима журналисти, прокурори, съдии,
генерали от резерва, политици и председатели на неправителствени организации.

Въпреки опита на ГЕРБ да
бойкотират последното заседание и да провалят кворума,
докладът на комисията бе одобрен малко преди Народното
събрание официално да бъде
разпуснато.
Стр. 2
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EUR:
1.95583

GBP:
2.28725

USD:
1.65412

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ПРОМЕНЛИВО

CHF:
1.80344
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СНИМКА ПРЕССЕКРЕТАРИАТ НА ПРЕЗИДЕНТА

Българското училище е свято място, където нашите деца се превръщат в осъзнати личности, заяви
президентът Румен Радев при откриването на учебната година в най-старото училище в Пазарджик
ОУ “Христо Смирненски. 15 септември започна присъствено за учениците в цялата страна

Стр. 4
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Стефан Янев открои като успех
актуализацията на бюджета
Очаквам да съм министър-председател на следващото
служебно правителство, заяви настоящият премиер
Най-големият успех на служебния
кабинет е, че заедно с парламента актуализирахме бюджетите на НЗОК, на
ДОО и финансовия план на държавата.
Това заяви премиерът Стефан Янев при
отчета на свършеното от служебното
правителство. Работихме прозрачно, с
отчетност и професионализъм и успяхме
да покажем недъзите на практиките на
изразходване на обществени средства,
каза той. Според него правителството е
успяло да защити българския национален
интерес във външната политика, особено
по отношение на позицията за Северна
Македония.
По-рано Янев изрази очакване да е
министър-председател на следващото
служебно правителство. Според него
основната задача на новото правителство ще бъде да произведе поредните избори. “За първи път имаме три последователни вота в една година. Това означава,
че в тази предизборна ситуация ролята
на служебния кабинет е да бъде еднакво
отворен и отговорен към всички политически формации - независимо дали са
нови, или стари”, обясни Янев. Съставът
на новия кабинет ще бъде обявен от президента Румен Радев днес в 9 часа.
По време на отчета на правителството вицепремиерът и социален министър
Гълъб Донев изрази задоволство, че пенсионерите ще получат по 120 лв. към
пенсиите за октомври, ноември и декември. Той припомни, че промените за
преизчисляването на пенсиите влизат
трайно, защото са в Кодекса за социално
осигуряване и не са обвързани с Бюджет
2021 г. Донев уточни, че с добавката
минималната пенсия ще стане 420 лв., но

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Служебният кабинет смята, че е успял да защити българския национален интерес
във външната политика, особено по отношение на позицията за Северна Македония
когато влезе преизчисляването от 25 декември, тя ще бъде 370 лв. Работещите
жени в майчинство още от октомври ще
получат увеличението от 650 лв. за втората година. Промяната няма да бъде
само до края на годината, а ще залегне
трайно. С промените в бюджета на ДОО
инвалидните пенсии също се се повишат
значително.
Вицепремиерът и вътрешен министър
Бойко Рашков смята, че под негово ръководство МВР е противодействало ефективно срещу купения вот и нарушенията
на изборния процес. “Сигналите за нару-

шения на изборния процес бележат сериозен ръст. 147 сигнала за това са получени от граждани, което е с 56% повече в
сравнение с изборите от април 2021 г.”,
посочи Рашков. По думите му 6500
места и 10 200 физически лица са били
проверени след оперативна информация,
че се купуват гласове. 777 сигнала са били
получени за купуване на гласове в изборния ден, което било двойно увеличение
от вота през април.
Рашков обясни, че в МВР са извършени необходимите кадрови промени, част
от които са вследствие на полицейското

насилие по време на протестите миналото лято. Положихме усилия да извършим
допълнителни проверки за провинилите
се служители и те не са само 4, както е
констатирало предишното ръководство,
а много повече, обяви Рашков. Той
обърна внимание и на случая на полицейско насилие спрямо журналиста Димитър Кенаров, при който вътрешна
проверка на СДРВ констатира, че не е
бит от униформени. Направено е всичко
възможно случаят да бъде прикрит до
степен, че все едно той не е отвеждан до
РПУ в София, констатира Рашков.

Ясни са 130 от подслушваните на протестите
Установени са имената на
130 от подслушваните по време
на протестите миналата година,
съобщи председателят на временната комисия за разследване
на полицейско насилие Николай
Хаджигенов преди парламентът
да се захване с отчета й. Адвокатът уточни, че не може да
обяви хората, тъй като това е
класифицирана информация.
Комисията така и не е успяла да
намери начин да свали грифа

“Секретно” от докладите.
Подслушвани и следени са
били 934 души, стана ясно от
думите му. Сред тях има петима
журналисти, прокурори, съдии,
генерали от резерва, политици
и председатели на неправителствени организации.
Следенето на протестиращи
е правено в рамките на разследване за бунт и насилствена смяна на властта, по което е обвиняем хазартният бос Васил

Божков. За това дело прокуратурата призна едва преди няколко седмици. От държавното
обвинение обаче твърдят, че
целта на разследването никога
не са били протестиращите, а
група около Божков, която се
опитвала да радикализира недоволството.
Рухна конструкцията на Рашков, на Хаджигенов и на всички
останали, които твърдяха през
цялата предизборна кампания,

ИЛИЯНА ЙОТОВА:

Президентът показа, че може
да направи правителство
Президентът Румен
Радев показа, че може да
прави правителство, констатира вицепрезидентът
Илияна Йотова. “Успешен състав, различни
хора и убеждения. Това
е една невероятна спойка между тях в името на
българите и решаването
на проблемите, които
стояха през тези месеци”, обобщи тя в Благоевград на въпрос за служебното правителство.

Йотова очаква държавният глава да изпълни заръката да продължи досегашната политика на кабинета.
Много бих искала освен ревизия, в следващите месеци служебният кабинет да даде стабилност,
от която всички се нуждаем, отбеляза Йотова и
предупреди, че предстоят
нелеки дни. Тя изрази
надежда, че тази стабилност, не само заради ак-

туализацията на бюджета, ще бъде факт.
Вицепрезидентът не
допуска БСП да се отметне и да не ги подкрепи за
втори мандат.
По отношение на изборите 2 в 1 Йотова подчерта, че не е от политиците, които подценяват
българите. По нейни думи
при добра информационна кампания съчетаването на двете кампании
няма да бъде проблем.

че има подслушвани стотици
граждани, започнаха да злорадстват гербаджиите, след като заседанието на парламента бе закрито за медиите. В специално
изявление Десислава Атанасова
обяви, че ако имало нещо подобно, министърът на вътрешните работи щял да огласи фактите. Всички документи имат
цел - обществото да остане с
впечатление, че има незаконни
подслушвания, няма данни за

такива подслушвания, заинати
се тя. “В документа няма нищо
секретно. Единствената цел е
вие да не видите какво пише в
този доклад и за каква предизборна измама става дума на
Рашков, Манолова и Хаджигенов, смята Тома Биков.
Опитите на ГЕРБ да съборят
кворума отново не успяха и
докладът на комисията бе приет
точно преди разпускането на
депутатите.

Подкрепата за ИТН и ИБГНИ
се стопи наполовина
“Има такъв народ” и “Изправи се,
БГ! Ние идваме!” губят почти половината от привържениците си, показва
проучване на “Алфа Рисърч” за БНТ.
57% от анкетираните посочват, че не
биха повторили вота си за партията
на Слави Трифонов, а 56% оттеглят
подкрепата си за коалицията на Мая
Манолова. С 21% намалява и електоралната подкрепа за “Демократична
България”. 82,5% от избирателите на
БСП казват, че пак ще гласуват за левицата. Подкрепа декларират 87,1% от
избирателите на ГЕРБ и 86,1% от гласувалите за ДПС.
Хората са притеснени най-вече за
икономическата ситуация и доходите си

в предстоящите месеци, сочи проучването. Всеки трети се безпокои заради
невъзможността да се излъчи редовно
правителство. Състоянието на здравната система в настоящата вълна от КОВИД-19 пък тревожи около 25 на сто.
От трите разглеждани от 46-я парламент законопроекти актуализацията
на бюджета получава най-висока обществена подкрепа. Преместването на
Бюрото за защита на свидетели към
Министерството на правосъдието и
закриването на специализираните
съдилища също среща обществено одобрение. Цялостните очаквания към
следващия парламент обаче са сериозно разколебани, показва анализът.
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Политологът Страхил Делийски
Три основни причини
за провала на 46 Народно събрание очерта лидерът на БСП Корнелия
Нинова. В декларация от
трибуната на парламента
тя посочи като причини
за политическия раздор
поставените от новите
формации разделителни
линии, липсата на разум
и отговорност за съставяне на мнозинство и незрялото политическо поведение на ИТН, съпроводено от емоции и
лични интереси, взели
връх над държавните.
“Днес е последното заседание на 46-то НС. Всяка
партия ще го оценява от
своя гледна точка, но е

ни и променени, за да не
се провали и следващият
парламент. По думите й
46 НС е започнало по
грешен начин и няма как
да свърши по правилен заради разделителните линии на партиите вътре и
извън парламента. Според
нея позицията на ИТН,
ДБ и ИБГНИ е сбъркана,
защото БСП, макар и в
парламента, никога не е
била част от модела на
ГЕРБ и статуквото. Това
беше първата и основополагаща причина за разрива, категорична бе Нинова и припомни, че БСП
се е борила сериозно срещу онова статукво и онзи
модел. “Илюзията за пла-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Само с два окончателно приети законопроекта приключи работата на 46-то Народно събрание

Нинова очерта 3 причини
за провала на 46 НС
Голямата промяна трябва да започне от парламента,
иначе ще върнем модела ГЕРБ, предупреди лидерът на БСП
важна оценката на гражданите, които ни избраха. Това беше избор за
промяна. И големият грях
на 46-то НС е, че не се
намери разум и отговорност да я направи. Това
НС трябва да е урок и
дано днес на 15 септември да сме добри ученици и да сме го научили”,
призова Нинова.
Председателят на
БСП отбеляза, че има сериозни причини за сегашната криза, които трябва
да бъдат казани, осмисле-

ващи мнозинства ни изигра лоша роля. Това означава плаваща покупкопродажба на гласове и интереси”, продължи тя и
припомни странната ситуация, при която спечелилата партия ИТН се
обяви за опозиция. “Емоциите, интересите на аза,
а според ваши реплики групови и корпоративни
интереси, взеха връх над
разума и интересите на
държавата. Това показа
политическа незрялост,
може би зависимост, но

то мина граници и се
стигна до лични обиди с
представители на флората и фауната, до оценки
на физически и психически
характеристики”,
обобщи Нинова.
“Коалиция “БСП за
България” не влезе в скрити разговори, не бяхме
зависими. Бяхме разумни.
Разговаряхме с всички.
Уважително и с аргументи. С едно единствено
желание и една цел - да
направим трайно мнозинство за промяна и стабил-

ност”, изтъкна лидерът на
БСП и призова промяната да започне от парламента. Ако не проявим разум
и отговорност, че промяната на този модел започва оттук, ще буксуваме
години наред, предупре-

ди тя. Нинова се спря на
приетата актуализация на
бюджета като единственото
важно
нещо,
свършено от 46 НС. “Тя
беше нужна, защото помогнахме на хората,
върнахме законността и

правовата държава там,
където й е мястото - в
парламента. Голямото
достойнство на актуализацията е, че не се раздадоха тези пари с постановление на МС, от пътища и джипове, а се случи
тук”, обобщи Нинова.
Със 130 гласа “за”,
нито един “против” и
“въздържал се” НС прие
на първо четене промени
в Закона за съдебната
власт, с които се закриват специализираните
съдилища и прокуратури.
Гласуването бе определено както в правната комисия, така и в пленарната зала, като символично,
тъй като до окончателно
гласуване няма да се стигне предвид разпускането
на парламента.

На 16-ти септември 2021 г.

Отнеха от Гешев Бюрото по защита
Ростислава ИВАНОВА

В последния си работен ден 46 Народното събрание върна Бюрото по защита на свидетели под шапката на правосъдното министерство, където то
функционираше до 2014 г. Това стана с
приетите на второ четене поправки в
Закона за НСО, с гласовете на “БСП за
България”, ИТН, ДБ и ИБГНИ. Промените ще влязат в сила след 3 месеца,
макар ДПС да опита да го отложи с още
три. След актуализацията на бюджета
това е едва вторият законопроект, окончателно приет от 46 НС.
Гласуването на малкото поправки
отне три часа и половина на депутатите заради опитите на ГЕРБ и ДПС да
саботират кворума и да протакат с реплики, дуплики и изказвания извън темата. Двете групи присъстваха в залата
без да гласуват, в очакване да се прекрати заседанието. Хамид Хамид от
ДПС изгуби половин час в спорове по
заглавието на законопроекта. Промените са плод на пиар и мръсна поръчка,
обяви той и изрази притеснения, че

защитени свидетели ще бъдат осветени
от някой рисков правосъден министър.
Според съпартиеца му Цветан Енчев
целта била главният прокурор да не
живее спокойно, ако не е избран от
правилните хора. Всички законопроекти за съдебната власт пък били наказателна акция срещу Гешев, поръчана от
медийно-олигархична групировка.
Анна Александрова от ГЕРБ каза, че
съдебна реформа не се прави за два
месеца без ясно мнозинство, което да
носи отговорността.
Радостин Василев от ИТН припомни, че Гешев е провокирал протестите
с военизираната си структура пред президентството, а Атанас Славов от ДБ
напомни как преди няколко дни на дебата в правната комисия главният прокурор си е чатил с пиарката на Бойко
Борисов. Това ли е независимостта на
главния прокурор, която гарантира защитата на свидетелите”, попита той.
“Съдейки по писъците, явно Делян Пеевски ще стане защитен свидетел срещу
Бойко Борисов”, констатира Николай
Хаджигенов от ИБГНИ. Филип Станев
от ИТН изригна срещу ГЕРБ и ДПС, че
го е срам от тях и напусна залата.

другарят ГАНЬО

ГОСПОДИНОВ ГАНЕВ
навършва 95 години
УВАЖАЕМИ ДРУГАРЮ ГАНЕВ,
По този вълнуващ повод Ви поздравяваме най-сърдечно и изразяваме
дълбоко уважение към Вас, за това, че десетилетия наред сте работили
за тържеството на най-хуманните идеи за социална справедливост, свобода и човешко добруване.
За нас е чест, че сте член на Районната организация на БСП „Оборище“, което ни предоставя възможност да се поучим от мъдростта на
спомените Ви за героичното минало на нашата 130-годишна партия и
нейни бележити дейци.
Несъмнено в жизнения си път сте преживявали немалко победи и
поражения, изпитвали сте възторзи и страдания, преживявате ги и днес,
но отдавна сте доказали, че сте от поколението на хората с „вяра,
бронирана здраво в гърдите“ и всичко, което споделяте и правите е пример за нас.
Убедени сме, че и занапред ще се трудите със същия ентусиазъм като деятел на БСП. Приемете искрените ни пожелания
за много здраве и лично щастие! Радвайте на успехи във всички
Ваши начинания!
От другарите от 18 ОПО и
Районния съвет на БСП „Оборище“ - София
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Първият учебен ден започна
присъствено в цялата страна
11 286 ученици посрещат 15 септември напълно имунизирани

школа ремонтите ще
продължат и след началото на учебната година.
Българското училище
е свято място, където нашите деца се превръщат в
осъзнати личности, заяви
президентът Румен Радев
при откриването на учебната година в най-старото
училище в Пазарджик ОУ
“Христо Смирненски. Той
поздрави учителите за грижите и всеотдайността
към младото поколение.
От вашата позитивна роля
и подкрепа зависи бъдещето на децата, допълни Радев и пожела на първолаците на добър час, а на
всички ученици и учители
- да бъдат здрави.
Дългът към просвещението във вашите сърца е
по-силен от всяка криза,
посочи вицепрезидентът
Илияна Йотова, която
беше в Осмо средно училище “Арсени Костенцев” в Благоевград. “Учителите възпитават в доб-

родетели, изграждат характери и личности. Днес
трябва да опазите децата
от опасностите на интернет, от фалшивите новини
и ценности”, обърна се тя
към педагозите. Йотова
подари за училищната
библиотека книги на акад.
Антон Дончев.
Образованието и науката са неотменим национален приоритет и служебното правителство
прави всичко необходимо,
за да ги развива, подчерта
премиерът Стефан Янев в
Габрово, където гостува
на ОУ “Неофит Рилски”.
Той изрази благодарност
към учителите за труда и
отдадеността им към професията. Стремежът към
знание е похвален и ни
води напред, обърна се
към учениците Янев и отбеляза, че добре образованите деца са бъдещите
лидери в бизнеса, в политиката и в обществения
живот.

СНИМКИ МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Първият учебен ден
започна присъствено в
цялата страна. За учениците от 1, 5, 8 и 12 клас
тържествените церемонии
бяха на открито, а останалите класове посрещнаха
15 септември в учебните
стаи. Във всички школа
бяха спазени противоепидемичните мерки и децата
прекрачиха училищния
праг в различни часове, за
да се избегне струването
на много хора. Не се допускаха ученици, учители и родители без маска.

Повечето обаче бяха без
предпазни средства.
11 286 ученици посрещат първия учебен ден
напълно имунизирани,
сочи справка на здравното министерство. 13 000
деца влизат в клас с поставена поне една доза ваксина. Към 13 септември
броят на учениците на
възраст 12-17 години с по
една игла е 9160, а 6329
са със завършена имунизация. 4229 са 18-годишните с една инжекция, а
със завършен ваксинацио-

нен цикъл са 4957.
Първият училищният
звънец удари и в затворите, където зад чиновете
седнаха 976 човека, сред
които има 62 първолаци.
Местата за лишаване от
свобода разполагат със 7
средни училища и 6 филиала за обучение от 1 до
12 клас. Обучаващите се
затворници в София са
272. В най-голямото училище в системата, в Стара Загора, те са 192, в
женския затвор в Сливен
- 57, а в поправителния

дом за непълнолетни във
Враца - 12.
436 са незаетите места
за педагози, най-много
учители се търсят в София,
Пловдив, Варна и София
област. Недостигат детските учители, преподаватели
по математика, английски
език, начални учители и
други специалисти.
758 общински и
държавни училища ще посрещнат учениците си на
15 септември в основно
или частично ремонтирани сгради. В други 170

Само 64 ваксинирани
са починали от КОВИД-19
От 1 март до 19 септември тази година от КОВИД19 сa починали 9494 души,
сочат данни от здравното министерство. Само 64 от загиналите са са били ваксинирани срещу вируса. Зам.-председателят на Народното
събрание Кристиан Вигенин
от БСП публикува писмен
отговор, получен от МЗ по
темата. От него се вижда, че
от 1 март до 14 септември
делът на починалите ваксинирани е 0,67%, а останалите
или са били без ваксина, или
само с първа доза.
От началото на септември едва 7,2% от хоспитализираните с вируса са със
завършен вяаксинационен
курс, с ваксина са едва 0,3
от болните на интензивно
лечение.
“Доволен съм, че моят

въпрос е стимулирал министерството да разшири тематичните справки по различни
параметри, които ще се публикуват на Единния информационен портал coronavirus.bg.
Не подкрепям задължителната ваксинация, но съм
привърженик на самата ваксинация, защото и официалните данни от България са категорични - ваксините спасяват човешки животи”, написа
Вигенин в социалните мрежи.
От данните на МЗ става
ясно, че напълно ваксинирани са 18% от българите. От 1
до 14 август в болница с КОВИД-19 са приети 6488, 468
от които са ваксинирани.
В отчета си за последните
3 месеца министър Стойчо
Кацаров посочва, че до 11
май възрастните и хората с
тежки болести не са били

приоритет на ваксинационния план, което е една от
причините за високата
смъртност, регистрирана от
началото на годината. Според
него скандалите около купуването на инжекциите и хаотичните решения по управлението на кризата са позволили да се създаде негативна
нагласа срещу ваксинациите.
Продължителността на
живота у нас е най-малка от
всички в ЕС, а детската
смъртност е сред най-високите, гласи докладът на Кацаров. Освен това сме втората
страна с най-малък брой медицински сестри, има и тежки регионални диспропорции
в предлагането на медицинска помощ и несправедливо
разпределение на средствата
между отделните медицински
специалности.

Фандъкова пак се
оправдава с опозицията
за липсващите градини
Кметът на София Йорданка Фандъкова обвини няколко районни кметове, които не са от ГЕРБ, за забавени проекти за нови
детски градини. В телевизионно участие тя нарочи като виновник
за протакането на обещаните от нея градини кмета на “Лозенец”
Константин Павлов от “Демократична България”, който водел дълъг
спор със строителя на единствената детска градина в “Кръстова
вада”. Детското заведение все пак е готово и скоро ще се обяви
прием на 158 деца, похвали се Фандъкова. Като негативен пример
бе дадена и детска градина в район “Красно село”, чието проектиране драматично се забавило след продължилата година процедура
за избор на проектант. В района кметува Росина Станиславова от
гражданската квота на “Демократична България”.
Фандъкова отрече да подбира само примери на политически
опоненти. Тя се оправда, че получавала сигнали за забавянето от
граждани, които не се интересували кой кмет от коя партия е и така
било правилно. Затова в подобни случаи изпълнението на проектите се изземвало на централно ниво, за да се довършат.
Гербаджийката настоява, че върви строителството на 17 нови
сгради, като по-сериозно забавяне имали само при 2-3. Фандъкова
избегна и конкретика на въпрос кога ще има места за всички деца
в яслените групи. По думите й никой нямало как да каже, защото
градът непрекъснато се разраствал, предимно с млади хора.
За около 10 хиляди деца няма места в детските градини и
ясли в София.

www.duma.bg
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Парното поскъпва най-малко с 25% от януари
От началото на следващата
година съществува голяма верятност абонатите на топлофикациите в страната да плащат най-малко с 25% по-високи сметки, прогнозират енергийни експерти. Основна причина е непрекъснато поскъпващият природен газ на паза-

рите в Европа. Вчера цената
отново отбеляза рекорд и
надхвърли 800 долара за 1000
куб. м, сочат данните на борсата ICE, цитирани от световните агенции. В най-големия
газов хъб в Европа - TTF в
Нидерландия, котировките достигнаха 801,2 долара. Екс-

перти предупредиха, че при
определени условия цената на
газа в Европа може още преди
края на годината да достигне
1000 долара.
Председателят на Асоциацията на топлофикационните
дружества Кремен Георгиев
прогнозира, че при това поло-

жение на конюнктурата с газа
поскъпването на топлоенергията от началото на следващата година ще е чувствително.
Той уточни, че обикновено то
представлява 60% от ръста на
цената на синьото гориво.
Според енергийния експерт
Христо Казанджиев няма

шанс природният газ през зимата да поевтинее, а освен
това парниковите квоти, плащани от производителите на
топлоенергия, също остават
скъпи. По думите му всички
тези фактори могат да вдигнат цената и у нас с около 25
на сто.

Бизнесът предупреди
за нови обръчи от фирми
АИКБ упрекна косвено Кирил Петков и Асен Василев, че обогатяват свързани лица
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) индиректно
упрекна двамата служебни министри
Кирил Петков и Асен Василев в създаване на нови корупционни кръгове.
Работодателската организация поиска спешно свикване на Националния
икономически съвет, чийто председател е Кирил Петков, за да бъде обсъдено бързото внасяне за одобрение в
Брюксел на Плана за възстановяване и
устойчивост, както и възстановяването на европрограмите за подпомагане
на инвестициите и иновациите в предприятията.
За нас острият проблем е замразяването на пари за създаването на финансови инструменти и пилеенето на
ресурс за такси за управление за обогатяване на нови кръгове, посочват от
ръководството на АИКБ. Работодателската организация има предвид новата
гаранционна схема за кредитиране на
бизнеса чрез Фонда на фондовете, заради която служебните министри Кирил Петков и Асен Василев отклониха
100 млн. лв. безвъзмездна помощ от
ОП “Иновации и конкурентоспособност”. Бизнесът не е съгласен и с предложената по настояване на Петков
промяна в Националния план за възстановяване и устойчивост. Бюджетът на
програмата за икономическа трансфор-

СНИМКА БГНЕС

Васил Велев
мация по плана бе намален от 1,7 на
1,2 млрд. лв. безвъзмедно финансиране, като орязването от 500 млв. се компенсира с предложено голямо частно
финансиране в размер на 1,7 млрд. лв.
“Това е сериозен риск от подмяна на
промяната. АИКБ иска доказателства,
че афишираната промяна не е подмяна
на бенефициентите и не създава
възможности за корупция. Такова доказателство може да бъде отказ от
грешното пренасочване на пряката

подкрепа на инвестициите в предприятията към финансови инструменти,
при това управлявани от свързани
лица”, заяви председателят на УС Васил Велев. АИКБ посочва, че и в момента на българския пазар има достатъчно много финансови инструменти, които обаче бизнесът не припознава и не постигат никакъв ефект за икономиката. Пример за това са програмите на ББР, по които до предприятията са стигнали под 15%, както и фондовете за дялово инвестиране, управлявани от Фонда на фондовете, които
за 5 години са инвестирали едва 14%
от ресурса, с който разполагат.
“От началото на КОВИД-кризата
българските предприятия са декапитализирани, силно задлъжнели и с ограничени възможности да инвестират.
Предложените финансови инструменти няма да осигурят бързо възстановяване. За разлика от тях обаче пряката
подкрепа ще осигури нуждата от ликвидност и ще активира допълнителни
частни инвестиции”, смятат от АИКБ.
За смущаващи свързаности на Кирил Петков и Асен Василев с инвестиционни посредници, които печелят
от участие в гаранционни схеми с
публични средства, заговориха преди
време и депутати. Любомир Каримански от ИТН посочи като притесните-

лен фактът, че съпругът на служебния зам.-министър на финансите Виолета Лорер, която отговоря за Фонда на фондовете, е партньор по програмата “Джереми”, с която фондът
работи. Депутатът от ИТН посочи,
че е интересно да се види кои фирми
са получили финансиране от фонда.
Той даде и друг пример за “обвързаности и влияние на определени кръгове” - към Фонда на фондовете има
фонд “Мецанин растеж” с бюджет от
75,3 млн. лв., а избраният финансов
посредник в него е заменен с фирма
“Сивърлайн” с управител Евгени Ангелов, бивш зам.-министър на икономиката от ГЕРБ и съветник на президента Росен Плевнелиев и председател на асоциацията за дялово и рисково финансиране.
Бизнесът е притеснен, че България
ще пропусне всякакви възможности за
осигуряване на адекватно европейско
финансиране при осъществяване на
нужните секторни реформи в енергетиката. От АИКБ настояват държавните институции да се ангажират с
пътна карта за съкращаване на въглеродоинтензивното електропроизводство с ясно поставени междинни срокове 2025 г., 2030 г. и крайна дата за
преустановяване на въглищното електропроизводство 31 декември 2035 г.

Пазарът на имоти в София полудя
Расте пазарът на недвижими
имоти и в шестте най-големи
града в страната, които заедно
генерират 38% от всички сделки за полугодието - с два процентни пункта повече в сравнение с преди две години, съобщи
БНР. На най-големия пазар - в
София, ръстът е 23,4% до 16
419 сделки. Полугодието се определя като най-силното за брокерите от 2009 г. насам. Костинброд, който е на 15 минути
от метростанциите “Люлин” и
“Сливница”, е показателен за
разрастването на големите градове по периферията, отчасти
покрай желанието на хората да
живеят по-близо до природата.

Допълнителен фактор за това са
и трудовите мигранти, които
идват да работят в големия град
и за по-евтино купуват имоти в
периферните му селища. Мигриращите към София купуват в
Перник и там ръстът на сделките за полугодието е 23%, а в
Ихтиман - почти 28%.
Консултантската компания
Кнайт Франк нареди България
на 25 място в света по годишен ръст на цените на жилищата през второто тримесечие. Страната се изкачва със
седем места в индекса спрямо
първото тримесечие, когато
заемаше 32 място. Това е найвисоката й позиция в индекса

от първото тримесечие на миналата година, когато се намираше на 18 място.
Цените на жилищата у нас
са нараснали със 7,5% на годишна база през второто тримесечие и с 5% на шестмесечна основа. Само между първото и второто тримесечие покачването е с 3,2%. Компанията, която използва данните за
България на Евростат, уточнява, че промените в цените се
отнасят за първото тримесечие
на тази година. Европейската
статистическа служба трябва
да публикува индекса си за
цените на жилищата в ЕС през
второто тримесечие на 7 ок-

томври. Средният ръст на цените на жилищата в 55-те изследвани страни достига 9,2%
на годишна база, сочат данните на компанията. Това е найбързото покачване на цените

от 12-те месеца до март 2005
г. Те изпреварват над два пъти
ръста от 4,3% през същия период на миналата година заради нажежаването на имотните
пазари във все повече страни.

Годишната инфлация стигна 3,7 процента
През август цените на стоките и услугите са се повишили за месец с 0,8 на
сто, но спрямо миналата година
поскъпването е 3,7 на сто, сочат данните
на НСИ. През най-активния за отпуски
месец храните и безалкохолните напитки са поскъпнали с 1,2%, транспортът -

с 3%, ресторантите и хотелите - с 0,6%,
разходите по жилищата, водата, тока и
др. - с 0,7%. В същото време по-евтино
спрямо юли са се продавали облеклото и
обувките - с 3,4%, алкохолът и тютюневите изделия - с 0,2%. При храните найголямо повишение има при краставиците

- с 29,2%, зелето - 10,2%, листните зеленчуци - 15%, доматите - 4,8%, яйцата 3,2%. Поевтиняване е отчетено при картофите - с 2,5%, оцета - с 2,2%, дините
и пъпешите - с 18,2%, бирата - с 1,4%.
При нехранителните стоки най-голямо
поскъпване има при централното газо-

снабдяване - с 10,2% заради поредното
поскъпване на природния газ, при масовия бензин А95Н - с 3,4%, при пропанбутана - със 7,5%. По-евтино през месеца са се продавали дрехите и обувките с 3,4%, автомобилните застраховки - с
1,7%, телевизорите - с 0,4%.
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Български авиокомпании
остават без помощи в кризата
Предвидените 60 млн. лв. ще бъдат разпределени несправедливо, твърдят прeвозвачи
Българският авиационен
сектор се оказа без възможности за компенсиране на отрицателното въздействие от
резкия спад на полетите заради кризата около КОВИД-19.
Това стана, след като между
първо и второ четене на актуализацията на държавния
бюджет бяха променени условията за финансиране, без
това официално да е съгласувано с представители на сектора, съобщават от Асоциацията на Българската авиационна индустрия /АБАИ/.
Според промяната осигурените средства в бюджета в
размер на 60 млн. лeва могат
да се предоставят за погасяване на публични задължения, задължения към банки и
задължения по договори за
оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, текущо дължими към 31 декември
2019 г. Това според АБАИ
ще остави по-голямата част от
българските авиационни оператори извън обхвата на помощта, тъй като проблемите
за сектора са настъпили след

СНИМКИ БГНЕС

началото на 2020 г. с разрастването на пандемията. Приетият начин за определяне на
отпусканата помощ за авиационните превозвачи изцяло
пренебрегва предложените от
представители на бранша критерии за разпределение на
помощта. Освен това решението на парламента е в пълно
противоречие с философията,

необходимостта, принципите, критериите и изложените
от самия вносител на промените в държавния бюджет
мотиви за подпомагане на
сектора, заявяват от асоциацията.
В съобщението се посочва, че в мотивите към предложението за изменение на
държавния бюджет за 2021 г.

ство на финансите. Просрочените задължения по
сметки за средствата от ЕС
на общините допълнително са в размер на 17 млн.
лв. Спрямо края на миналата година задълженията
на държавата намаляват с
малко над 70 млн. лв.
Към 31 декември 2020
г. общините са имали
128,716 млн. лв. дългове
към фирми, а социалноосигурителните фондове

са без задължения. Неразплатените средства от централното правителство са
69,123 млн. лв. в края на
миналата година.
В края на март 2021 г.
задълженията на централната власт са в размер на
90,825 млн. лв., а на местната - 102,978 млн. лв. 4,8
млн. лв. са задълженията
на социалноосигурителните фондове, в това число и НЗОК.

„Напоителни системи”
е във финансов колапс
“Напоителни системи” е в критично финансово състояние, установи Сметната палата. Според проверката размерът на задълженията
на държавното дружество е два
пъти по-голям в сравнение с размера на вземанията. За 60 на сто от
язовирите и 29 на сто от имотите
си дружеството “Напоителни системи” не притежава документи за
собственост, е установила още проверката на Сметната палата.
Тя е извършена за 2018 и 2019 г.
Една от причините за състоянието
на дружеството е липса на финансиране от Министерството на земеделието, храните и горите на
извършени разходи през предходни
периоди за изпълнението на възло-

превозвачи, регистрирани в
България, ще бъдат подкрепени от държавата заради загубите, които търпят покрай ограниченията. Източникът на
помощта е известен - по сметките на държавното дружество “Летище София” ЕАД отпреди концесията са останали
свободни 60 млн. лева. Първоначалната идея бе част от парите да се преведат на Летище
Стара Загора, а другата част
да се ползва за подпомагане на
самолетните компании.
Междувременно “България Еър” реагира остро срещу “опитите за неверни внушения, че компанията единствена ще получи безвъзмездна
помощ, и то в цитирания размер”. Поправката в закона се
отнася за всички авиокомпании в България и внушението, че помощ се полага само
за “България Еър”, е “невярно, некоректно и може да се
счете за нелоялна конкурентна практика, която не подхожда на коректната бизнес
среда”, се посочва в позиция
на превозвача.

Българският износ расте

Държавата дължи
на бизнеса 171 млн. лв.
В края на второто тримесечие просрочените
задължения на държавата
към бизнеса възлизат на
171,270 млн. лв. От тях
63,124 млн. лв. са на централното правителство, 4,8
млн. лв. са задължения на
социалноосигурителните
фондове, в това число и
НЗОК, а дълговете на местната власт възлизат на
108,141 млн. лв. Това показват данни на Министер-

е записано, че се предвижда
финансова подкрепа в размер
на процент от оборота за 2019
г. за компенсиране на отрицателното въздействие от резкия
спад на полетите в резултат
на значителното намаление в
търсенето на транспортни
услуги, както и принудителното спиране на полетите поради въведените мерки и ограничения от редица държави.
“От взетото решение ясно
прозират лобистки интереси,
за нас е недопустимо определените средства да се насочват
за изплащане на предшестващи
задължения към 31 декември
2019 г., тъй като към този срок
не е бил наличен ефектът от
пандемията”, обясняват от
Асоциацията на българската
авиационна индустрия. Оттам
посочват още, че използването
на средства за погасяване на
публични задължения на операторите включва и погасяване на задължения към летищата. В последните дни служебният министър на транспорта
Георги Тодоров няколко пъти
обяви, че всички въздушни

жени дейности по обществената
услуга.
Това поражда съществен ликвиден проблем на дружеството, като
затруднява дейността и влошава финансовото му състояние. В същото
време то е много задлъжняло. Проверката е установила още много
голямо отклонение от данните за
подадена вода поради липса на модерни измервателни уреди, което
води до големи загуби. Също така
няма ефективен контрол на обществените поръчки, както и регистър
на имотите. Сметната палата припомня, че е направила препоръки
към земеделското министерство
още през 2010 г. по някои от проблемите.

Обемът на продажбите на български стоки в
чужбина продължава да
расте през юли и достига
почти 5,8 млрд. лв. по
предварителни данни на
НСИ. Това е увеличение
от 18,8% спрямо юли
2020 г. и е със 7,3% над
нивото от предпандемичния юли 2019 г.
Общият износ от началото на годината до
края на седмия месец
възлиза на малко под 38
млрд. лв., което е с една
пета повече от същия период на миналата година.
Стойността е по-висока и
от съответния период на
предкризисната 2019 г.,
когато експортът е бил за
33,6 млрд. лв. Влияние
върху данните тази година обаче оказват и повисоките цени на много

суровини и борсови стоки, които България продава навън.
Експортът на България към страни извън ЕС
за периода януари - юли
тази година достига 12,7
млрд. лв. и отчита ръст от
17,3% на годишна база. За
справка - през 2019 г.
същият показател е бил
11,7 млрд. лв.
Най-големите търговски партньори на България извън ЕС остават
Турция, Китай и САЩ.
Повече от двойно увеличение на годишна база отчита износът към Южна
Корея и Тунис. Групата
на суровите материали,
негодни за консумация
(без горива) отчита найзначителен ръст - 26,5%,
а най-голям е спадът при
безалкохолните и алко-

холните напитки и тютюна, които са 20,7% надолу от миналата година.
Само през юли износът
към трети страни е с почти една четвърт повече от
същия месец на 2020 г.,
като доближава 2 млрд.
лв. Данните за експорта
към страните от ЕС идват
с месец закъснение, но
числата към първото полугодие показват ръст
от 24,4% на годишна база.
Така износът към европейския пазар достига
21,4 млрд. лв. Това е с 3
млрд. лв. повече в сравнение със същия период на
2019 г. Само за юни тази
година експортът към ЕС
е 3,8 млрд. лв., което е повишение с 28,4%. Това е
втората най-висока стойност за годината след
пика през април.
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В Сърбия задържаха
български трафиканти
на бежанци
В Сърбия задържаха осем лица,
които са се занимавали с трафик
на нелегални мигранти. От
вътрешното министерство в Белград съобщиха, че те са прехвърлили
от България в Сърбия поне 48-ма
мигранти. 12 от тях са от Афганистан, а на останалите все още
не е ясна народността. Те са родени между 1963 и 2002г. Трафикантите взимали по 300 евро от всеки
от тях. Групата е действала от
началото на август. Открити са
2250 евро, 8 коли и много мобилни
телефони.

Трусове в Албания
усетени и в Черна гора
СНИМКИ БГНЕС

Около 700 ученици в Йемен влизат в палатки, представляващи импровизирани класни стаи.
В североизточната част на страната училищни сгради бяха напълно унищожени в хода
на религиозната гражданска война в една от най-бедните мюсюлмански държави

В ЕС ни притискат за
„златните паспорти”
Борел иска по-малко конфликтни отношения
с Русия, но и подкрепа за хора като Навални
ЕС трябва да настоява
България и Малта да се откажат от своите режими за издаване на “златни паспорти”.
Това се казва в препоръчителен доклад на Европарламента за политическите отношения между ЕС и Русия, цитиран от БНР. Документът бе
обсъден в пленарната зала в
Страсбург и е адресиран до
Съвета на ЕС, Еврокомисията и върховния представител
по въпросите на външните
работи Жозеп Борел. Той бе
обсъден в пленарната зала в
Страсбург. От 2014 г. страната ни е разрешила на 981
лица от държави извън ЕС на
инвестират у нас, въз основа
на това им е разрешено по-

стоянно пребиваване и
българско гражданство, предаде “Дойче веле”. Най-много са лицата от Китай, Русия
и Близкия изток.
В доклада се казва още, че
ЕС и страните-членки следва
да преразгледат проектите си
за инвестиции и за икономическо сътрудничество като
“Северен поток 2” и атомните централи на “Росатом”. В
него се настоява за повече
усилия, чрез които да се ограничат стратегическите инвестиции на Кремъл.
Русия е най-големият
съсед на ЕС и важен глобален играч. Той няма да изчезне или да се промени за
една нощ”, изтъкна на свой

ред Борел и предложи да се
проучи възможността за постепенна промяна на отношенията, за да се направят
по-предвидими и стабилни.
Той призна, че Москва играе конструктивна роля по
спора за иранската ядрена
програма. В същото време
той твърди, че Русия би искала да “раздели страните от
Европейския съюз”. “Така че
трябва да останем единни”,
добави Борел. “Трябва не
само да се стремим към помалко конфликтни отношения с Русия, но и да подкрепяме хора като Навални.”
“Бих искал да помисля за
подновяване на партньорството с Русия, но днес това е

далечна перспектива”, отбеляза той.
“Напълно невероятна логика”, отвърна руският външен
министър Сергей Лавров от
таджикската столица Душанбе, където участва в международен форум. “Защото не ние,
а Европейският съюз унищожи цялата архитектура на отношенията, която съществуваше между нас и Брюксел.
Всичко бе разтурено от ЕС.
Разбира се, в такава ситуацията, когато той не желае
нищо да възстановява, ние
няма да седим и чакаме, докато някой при тях си промени
вкуса. Ще общуваме с онези,
които са готови за това”,
поясни.

Лондон със забрана
за посланика на Китай

Израел: до 2-3 месеца
Иран ще има ядрена бомба

Британският парламент забрани на китайския посланик в Обединеното кралство Чжен Цзегуан да посещава
законодателната сграда, докато са в сила санкциите, наложени от Пекин на британските депутати. Това съобщи говорителката на Камарата на общините Линдзи
Хойл, предава TACC. “Редовно се срещам с посланици
от цял свят, за да изградим силни взаимоотношения
между държави и депутати. Но не смятам, че би било
подходящо китайският посланик да провежда срещи в
Камарата на общините и там, където работим, след като
неговата страна наложи санкции срещу някои от нашите членове”, обясни Хойл.
“Ако тези санкции бяха отменени, тогава, разбира
се, въпросът нямаше да стои на дневен ред. Не казвам,
че не могат да се провеждат срещи, просто казвам, че те
не могат да се провеждат тук, докато санкциите са в
сила”, допълни тя.
Китайското посолство в Лондон осъди тази забрана.

След два до три месеца Иран ще може да произвежда
достатъчно материали и да увеличи потенциала си, а това ще
му позволи да създаде своя собствена ядрена бомба. Мнението беше изразено в интервю за американското списание
“Форийн полиси” от израелския министър на отбраната Бени
Ганц.
Според него дипломатическите усилия няма да помогнат
за “нулирането” на напредъка на Иран в областта на ядрените оръжия. Той отбеляза, че от гледна точка на Израел,
ефективен начин за ограничаване на ислямската страна би
бил оказването на политически, дипломатически и икономически натиск върху Техеран от страна на САЩ, Русия, Китай
и Европа. “Иран трябва да се страхува, че САЩ и техните
партньори са настроени сериозно”, подчерта министърът. И
предупреди също, че в региона може да започне надпревара
за ядрени оръжия, ако близкоизточната държава постигне
целта си. “Други страни няма да бездействат”, предупреди
Бени Ганц.

Две малки земетресения удариха граничната зона между Черна
гора и Албания. Магнитудът на
първото е 4,1 по скалата на Рихтер, а на второто - 3,4. Черногорските сеизмолози заявиха, че няма
материални щети.

1400 палестински
затворници
с гладна стачка
Почти 1400 палестинци, държани в израелски затвори, обявиха
гладна стачка в знак на протест
срещу условията на задържане след
бягството от затвора на 6-ма
арестувани палестици. Четирима
от тях бяха заловени. Стотици
задържани бяха прехвърлени в други затвори и личните им вещи
конфискувани при претърсвания,
извършени от охраната, според
Клуба на палестинските затворници.

Осъдиха транссексуална
жена за атентат
в джамия
В САЩ осъдиха на 53 години
затвор транссексуалната жена
Емили Клер за атентат в джамия,
съобщиха властите. Тя е предвождала екстремистка групировка “Белите зайци” в щата Минесота през
2017 г. По това време е била мъж
на име Майкъл Хари. С помощта на
други двама са счупили прозорец на
храма и хвърлили вътре кутии с
избухливо вещество и тръбна бомба. Те избухнали, причинявайки големи щети.

Мигранти пристигат на
Канарските острови, Испания.
Първоначално бреговата охрана
спаси 200 човека, а по-късно още
120. За по-малко от два дни 600
бежанци са стигнали до
европейската страна.
Междувременно в Мексико
въоръжени мъже отвлякоха 200
мигранти от Хаити и Венецуела.
Властите разследват случая

8

ЧЕТВЪРТЪК
16 СЕПТЕМВРИ

СВЯТ

2021

Висш генерал на САЩ звънял
в Пекин да парира сблъсък
Военноначалникът се опасявал от непредсказуемостта на Тръмп на финала на мандата му
Председателят на Съвета на
началник-щабовете на американската армия генерал Марк
Мили е смятал Доналд Тръмп
за психически нестабилен през
последните месеци от мандата
му и тайно се е обаждал в Пекин, за да предотврати евентуален военен сблъсък между
двете страни. Това разкрива
новата книга на ветерана журналист Боб Удуърд и колегата
му Робърт Коста, която излиза
на пазара в САЩ следващата
седмица, а откъси от нея публикува в. “Вашингтон пост”,
където те работят.
Марк Мили е провел два телефонни разговора с началника
на китайския Генщаб Ли
Цзочън в последните месеци от
мандата на Тръмп опасявайки
се, че той може да разпали

въоръжен конфликт между
САЩ и Китай. Първият разговор е бил на 30 октомври преди президентските избори, а
вторият е бил на 8 януари, дни
преди встъпването в длъжност
на Джо Байдън. В първия разговор ген. Мили е уверил, че
САЩ нямат планове да атакуват Китай. “Няма да атакуваме
или да извършваме операции
срещу вас”, казал Мили на събеседника. Нещо повече, той директно обещал на китайския си
колега, че ще го уведоми предварително, ако Вашингтон планира да проведе някакъв вид военна операция срещу КНР. “Генерал Ли, вие и аз се познаваме
от пет години. Ако ние ще атакуваме, тогава ще Ви се обадя
предварително. Това няма да е
изненада”, цитиран е Мили,

който все още е на поста си.
Първото обаждане на Мили е
било предизвикано от констатациите на американското разузнаване, че е вероятно Китай
да бъде атакуван от САЩ.
Във втория разговор на 8
януари, след безредиците на
Капитолийския хълм във Вашингтон, Мили казал на Ли
Цзочън, че САЩ са “100 процента стабилни” и подобни ексцесии са възможни понякога в
демократична система. Според
Уудуърд и Коста обаче китаецът е останал недоволен от
разговора. Тогава Мили още
същия ден се е свързал с ръководителя на Индо-тихоокеанското командване на Щатите
адмирал Филип Дейвидсън и
препоръчал да отложи планираните военни учения в зоната

му, за да спадне напрежението
в отношенията на Вашингтон с
Пекин. Дейвидсън направил
точно това.
Разкрива се също, че лидерката на Камарата на представителите Нанси Пелоси в
телефонен разговор с Мили
на 8 януари характеризирала
Тръмп като луд. Генералът й
отговорил: “Съгласен съм с
теб за всичко”.
Накрая Мили извикал на
съвещание част от генералитета, на което попитал военноначалниците, гледайки всички право в очите, дали разбират как се
изпълнява решението за ядрен
удар. Той подчертал, че макар
такова решение да се взима от
президента, председателят на
съвета на началник-щабовете
също участва в този процес.

Удуърд и Коста уточняват, че
Мили е бил напълно наясно с
факта, че се държи като бившия
военен министър Джеймс Шлезинджър, който през август
1974 г. поискал от генералите
да се консултират с него и тогавашния ръководител на съвета Джордж Браун, ако президентът Ричард Никсън, изправен
тогава пред импийчмънт, бе разпоредил ядрен удар.
Самият Тръмп отвърна, че
“и през ум не му е минавало да
атакува Китай”, като добави, че
“това е най-смехотворното
нещо”, което той някога е чувал. Той обаче заяви, че ако се
окаже истина готовността на
Мили да предупреди китайците
за готвена атака, това е държавна измяна. “Много хора ми
звъняха и ми казаха това”.

Двете Кореи с нови
ракетни тестове
Северна Корея е изстреляла две балистични ракети
към Японско море в сряда, съобщи ТАСС. Интервалът
между изстрелите е бил около пет минути. Според
военните, ракетите очевидно са паднали извън териториалните води. “Това е възмутителен акт, който представлява заплаха за стабилността и сигурността на нашата страна и региона”, каза японският премиер Йошихиде Суга. Междувременно Индо-Тихоокеанско командване на САЩ не смята изстрелванията за заплаха, предаде още ТАСС. В понеделник КНДР обяви успешни
тестове на нова крилата ракета с голям обсег, които се
проведоха на 11 и 12 септември. Целите са били ударени на разстояние от 1500 километра.
Междувременно Южна Корея извърши успешно изпитание на балистични ракети от подводници, съобщи
агенция “Рьонхап”. Тя посочи, че страната е седмата
държава в света, притежаваща такива трудни за производство ракети след САЩ, Русия, Китай, Великобритания, Франция и Индия.
СНИМКА БГНЕС

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 15.9.2021 г. се навършиха
13 ГОДИНИ от КОНЧИНАТА
на

Протестиращи в столицата Панама бутат огражденията,
сблъсквайки се с полицията. Независими организации и опозиционни лидери
участваха в протести пред сградата на парламента. Причината бяха
направените промени в правилата за гласуване, ограничаващи волеизлеянието

Обвиниха Хуан Гуайдо Премиер заподозрян в
в държавна измяна
убийството на президент

д-р к.м.н.

ЕЛЕНА
ДИМИТРОВА
ТРАЙКОВА
Член на Районния съвет на БСП - Овча купел
Вечна й памет!
Семейство Трайкови

Самообявилият се за венецуелски президент
Хуан Гуайдо бе обвинен в държавна измяна, съобщиха местни медии. Главната прокуратура започна разследване срещу опозиционния лидер. Поводът е свързан с установяването на контрол върху
компанията “Мономерос”, колумбийско дъщерно
дружество на държавната химическа компания
“Пекивен”. Ръководителят на фирмата Тарек Сааб
обяви това в Туитър. Както уточни служителят,
политикът е обвинен в “злоупотреба с власт,
държавна измяна, конспирация, кражба на активи
и участие в престъпен заговор”. По-рано прокуратурата заведе няколко дела срещу представители на опозицията, включително срещу Гуайдо. Той
е обвинен, наред с други неща, в присвояване на
публични средства, предназначени за борба с разпространението на коронавируса.
Припомняме, че през март 2019 г. Националното събрание на Венецуела, контролирано тогава от
опозицията, назначи нов временен съвет на директорите за компанията и неговата дъщерна структура.

Хаитянският премиер Ариел Анри получи забрана да
напуска страната от разследващите убийството на президента Жовенел Моис. В писмо, показано на Би Би Си,
главният прокурор Бед-Форд Клод призова съдията, разследващ случая, да повдигне обвинение срещу министърпредседателя “заради неговото предполагаемо участие”. Не
бяха предоставени допълнителни подробности и не е ясно
какви точно обвинения ще бъдат предявени. Самият Анри
отхвърли това, което той нарече “отклоняваща тактика”,
предназначена да “сее объркване”, без да отговори на конкретните обвинения срещу него. По-късно той уволни
лицето, обвиняващо го в углавното престъпление. “Имам
удоволствието да ви информирам, че е решено да прекратите заемането на поста си”, каза премиерът в публично
разпространено писмо до главния прокурор.
В момента са задържани 44 души във връзка със заговора, включително 18 пенсионирани членове на колумбийската армия. Припомняме, че Моис беше застрелян, след
като въоръжени лица нахлуха в частната му резиденция в
предградието на столицата Порт-о-Пренс. Смъртта му предизвика политическа криза.

ДАТАТА
ЧЕТВЪРТЪК
16 СЕПТЕМВРИ

ОБЩЕСТВО

2021

Само мечта
Евгени ГАВРИЛОВ

Едно служебно правителство си отива, идва
следващото. А внасянето в Брюксел на окончателния вариант на Плана за възстановяване и
устойчивост на България остава мечта. Оказа
се, че няма да бъде приет нито лесно, нито
бързо, колкото и да ни
се иска и колкото да е
технически съвършен.
Въпреки че към него

бяха приспособени изисквания за съблюдаване
на ценности и правила в
ЕС, явно това не е достатъчно. Причините за
отлагане на плана са
подобни на тези, с които се сблъскаха Унгария
и Полша в Европарламента и Еврокомисията.
Чиновниците в Брюксел
остават непреклонни,
що се отнася до държавността, борбата с корупцията и как законно и
ефективно се използват
еврофондовете.
В нашия случай към
всичко това трябва да се
прибавят и съдебната
реформа, и енергетиката.
За съжаление съдебната
реформа не се състоя за
пореден път, 46-ото НС
само изчегърта Бюрото
за защита на свидетели
от главния прокурор и го
прехвърли към пра-

восъдния министър.
Новият служебен кабинет може да бъде изправен пред тежка дилема още в първите си дни.
Той или ще трябва да
запише дата и график за
затваряне на въглищните централи (ТЕЦ “Марица Изток” 2 и т.нар.
централи на Христо
Ковачки), или рискува да
не получи одобрение за
националния план и
съответно да остави
България без аванс от
1,6 милиарда лева до
края на годината.
Крайният срок за изпращането на плана в
Брюксел - 30 септември,
почти е дошъл. Ако това
не се случи, България не
губи достъп до средствата за възстановяване
(12,6 милиарда лева), но
може да не получи до
края на 2021 г. спомена-

тия аванс, заложен в
държавния бюджет. Нашата страна и Нидерландия са единствените в
ЕС, които все още не са
внесли официално плановете си за възстановяване. Основният препъни камък е, че политическата класа години замиташе дебата за зеления
преход. Сега се налага
буквално за вчера да се
поемат ангажименти как
ще се развива енергетиката и ще се закрият ли
въглищните централи.
Предизборният популизъм започна с посещението на Кирил Петков
и Асен Василев в Раднево. Но е реално - какво
правим без въглищата,
като нямаме нови мощности? И надеждата, че
най-после планът ще замине за Брюксел, май
остава само мечта.

Не с дни, с часове...
Велиана ХРИСТОВА

От неделя започват
традиционните вече форуми “Световно образование” за представяне на
всякакви екстри за кандидатстване в чужди университети. Първо мераклиите ще бъдат привлечени
онлайн, след това присъствено в София, Пловдив,
Бургас, Варна. Обилни
съобщения за представя-

нето вече заливат мрежата, предлагат се онлайн
или лице в лице срещи с
представители на чужбинските вузове или средни
училища, персонални консултации, полезни материали. Щяло да има и бонус
- безплатно кандидатстване за всички университети в Нидерландия. Организаторите рекламират
най-атрактивни английски
“universities” и “colleges”,
предлагат отстъпки за курсове и тестове за професионална ориентация, за
подготвителни курсове.
От рекламите научавате още, че тази година
Нидерландия е водеща дестинация за българските
кандидат-студенти, мераците за там се били увеличили с 35%! Ама тук таксата е 2200 евро, пък

Франция учи бакалаври
само за 190 евро на година. А можело да се кандидатства едновременно за
вузове в две държави.
Научавате още кои университети, къде и как се
оправят с КОВИД-19,
къде в Дания и Германия
се учи присъствено, къде
има безплатни ваксини,
какви тестове ще има в
бъдещите ви общежития и
пр. Предлагат се също дестинации за средни училища - за ученици,
завършили Х клас тук.
Сред цялата тази купчина благини се споменава бегло, че щяло да има и
български висши училища
на форума. Толкоз. Няма
звук дори кой наш вуз
какво предлага, какви специалности, какви екстри,
такси, КОВИД-мерки и

пр. Вече имаме дори изследователски университети, но не ви казват къде
ще намерите обучение на
високо научно ниво, ако
търсите такова. Причината обаче е и у самите
наши университети - чудят се как да запълнят
бройките, щото демографията изяжда випуските,
но не бързат да се рекламират атрактивно пред
евентуалните кандидатстуденти. После да не се
чудят, че при около 56 000
зрелостници пак ще изтекат “навън” поне 10 000 и
битката за студенти тук
ще се ожесточи. Политиците пък рекламират като
успешни само хора,
завършили и работили на
Запад. Е, що се чудим, че
народецът ни се топи не с
дни, а с часове?!

Електорална каша
От стр. 1
Ако левицата не
беше пришпорила настоятелно за прокарването
на бюджета, щяхме да се
разминем и с него. Неслучайно законопроектът за актуализацията
получава и най-висока
обществена подкрепа.
Всичко това вече е зад
гърба ни. Стабилизацията на ГЕРБ и капсулираното ДПС са факт и вероятно ще се превърнат
в незаобиколим фактор в
следващото Народно съ-

брание, но “вината” не е
тяхна. Голямата интрига
обаче е все още “нероденият Петко” на Кирил
Петков и Асен Василев.
Как точно ще се позиционира този проект предстои да видим. Очакванията на хората, пак според въпросното проучване, са големи, налице е и
електорален вакуум, който няма как да остане
празен.
Оценките за този проект също са разнопосочни. Някои прогнозират
триумфален
пробив,

какъвто направи навремето НДСВ, други обаче са
доста скептични, защото
дуетът сега няма как да
влезе в сериозната игра
със собствена партия, а
трябва да ползва някоя
като “ракета-носител”. Тя
обаче може и да го потопи, скандалите, с които
няма да се разминат,
тепърва предстоят. АИКБ
вече обвини Петков и
Василев, че създават нови
обръчи от фирми.
На този фон грубите
опити на ДБ да припознае Петков и Василев

като свои кадри и да
присвои рейтинга им
изглеждат като вид
кражба. Притесненията
на БСП, че те пък крадат от левия електорат,
стоят малко пресилено.
Последните изявления
на двамата по-скоро говорят за самостоятелен
субект, който ще се опита да свърши работата на
тези, с чието поведение
бяха провалени два
кратки парламента. Дали
всичко това ще се случи? Предстои да разберем съвсем скоро.
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ЗАЩИТА НА ОЗОНОВИЯ СЛОЙ. Отбелязва се от 1995 г. по решение на Общото събрание на ООН
от 19 декември 1994 г. в деня на
подписването на Монреалския
протокол за защита на озоновия
слой (1987). Протоколът определя основните вещества, които
разрушават озоновия слой, и дава
ограничения за бъдещото им производство. България ратифицира Монреалския протокол през
1989 г., а по-късно и измененията към него.
1736 - УМИРА ГАБРИЕЛ ФАРЕНХАЙТ, НЕМСКИ ФИЗИК (Р. 1686 Г.).
През 1709 г. изобретява
спиртния термометър, а през
1714 г. - живачния. През 1724 г.
предлага температурна скала,
която е кръстена на негово име.
По тази скала температурата на
замръзване на водата е 32 градуса по Фаренхайт, а точката на кипене - 212 градуса.
1745 - РАЖДА СЕ МИХАИЛ КУТУЗОВ, РУСКИ
ВОЕНАЧАЛНИК (УМИРА 1813 Г.).
Генерал-фелдмаршал и княз. Герой
от руската Отечествена война
срещу Наполеон (1812). Участник
в руско-турските войни от втората половина на ХVIII в. В памет
на славните победи на Кутузов
над Наполеон са издигнати много
паметници. По време на Втората световна война в Съветския съюз е учреден орден “Кутузов”
I, II и III степен. С тях са наградени около 7 хил.
души и цели воински части.
1824 - РАЖДА СЕ ПЬОТЪР АЛАБИН, РУСКИ
ОБЩЕСТВЕНИК (УМИРА 1896 Г.).
Инициатор на създаването на Самарското знаме, което през 1877
г. връчва на българските опълченци. По време на Временното руско
управление в България (1878-1879)
е губернатор на София.
1848 - ОТКРИТ Е ХИПЕРИОН - ЕСТЕСТВЕН
СПЪТНИК НА САТУРН. За
равноправни откриватели се
признават американските астрономи - братята Уилям
Кранч Бонд и Джордж Филипс
Бонд, и английският им колега
Уилям Ласел. Хиперион е найголямото тяло с подчертано
несферична форма в Слънчевата система. Съставен е предимно от лед с малки примеси от скали.
Той е единственият от спътниците в Слънчевата система, който се върти хаотично.
1875 - ИЗБУХВА СТАРОЗАГОРСКОТО ВЪСТАНИЕ. Организирано е от Българския революционен централен комитет в Букурещ. Ръководители
са Стефан Стамболов с помощници Захарий Стоянов и Георги
Икономов. Въстанието завършва
с неуспех. Въпреки малкия обхват
то дава явен знак, че на дневен ред
в българското общество е подготовката на мащабна освободителна акция, която по-късно ще привлече вниманието на Великите сили - Априлското въстание.
1977 - УМИРА МАРИЯ КАЛАС, ГРЪЦКА
ОПЕРНА ПЕВИЦА - СОПРАНО (Р. 1923 Г.). Родена е в Ню Йорк. Учи оперно
пеене в Гърция и става прочута в Италия, където дебютира в “Ла Скала” през 1951
г. Известна е и с дългогодишната си любовна връзка с
гръцкия милионер Аристотел
Онасис. “Мария Калас е найвисокият връх в певческото
изкуство на ХХ в.”, казва за нея примата на
българската опера Райна Кабаиванска.
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Преди 80 години, в страшното лято на
1941 г., се сблъскват челно двете най-големи военни сили на планетата тогава - Германия и Русия. Един срещу друг се възправят и двамата им водачи - с пълководческите си дарби, с манталитета и личните си
качества. Писано е стотици и хиляди пъти
за двете главни действащи лица във Втората световна война - Хитлер и Сталин.
Крайно отрицателно за първия и най-често положително за втория. Всички са единодушни, че решителната роля за развоя и
свършека на войната принадлежи на тях
Подготви
Христо ГЕОРГИЕВ двамата.
Но днес ще дадем думата на двама от главните военачалници от двете страни на
фронта. Единият създава словесен портрет на Хитлер, другият - на Сталин. И двамата са низвергвани от вождовете си.
Танкистът, германският военен тактик и теоретик ген. Хайнц
Вилхелм Гудериан (1888-1954) се е сдобил с прякора “Бързия
Хайнц” заради светкавично спечелените от него битки в Европа и Русия. Своенравен, влиза в разпри с началниците си,
включително с Хитлер, той е отстраняван като командващ и
изпада в немилост. Така и не израства в службата, макар да
е награждаван с най-високите военни германски отличия.
Маршал Георги Константинович Жуков (1896-1974) ръководи пряко отбраната на СССР в най-главните направления и в
крайна сметка печели войната. Пред неговия гений капитулира и столицата на нацистка Германия Берлин. Прякорът на
Георги Константинович е “Маршалът на победата”. В размислите си за Сталин Жуков разкрива и причината за най-тежкото съветско поражение във Втората световна война през
лятото на 1941 г. - при Киев. Разказва и за скандала по този
повод между него и Сталин, при който Жуков си подава
оставката като началник на Генералния щаб. Сталин прави
грешка, като не се вслушва в него. Има различни “статистики”, но общо броят на пленените и загиналите съветски войници в сраженията за Киев клони към милион. Трагичното
решение на Сталин е и поучително, както пише Гудериан,
руснаците никога повече не допускат подобна грешка. За
разлика от неговото началство.
Личността и ролята й в историята! В тези портрети на двете
значими фигури на ХХ век можете да откриете, дори само по
човешките им качества, защо Германия губи, а Съветският
съюз печели войната.

Хитлер и Сталин през
той отричаше и самата възможност да обича дълбоко жена.
Така си и остана ерген. Той
нямаше деца. Всичко, което
съхранява душата ни в този тленен живот - дружбата с добри
хора, чистата любов към съпругата, привързаността към децата - всичко това остана за него
неизпитано. Той вървеше през
живота сам, съпровождан единствено от своите грандиозни
планове. Може да ми възразят,
че неговите отношения с Ева
Браун опровергават всичко написано по-горе. Какво пък, аз
мога да кажа само, че на мен
лично не ми е известно нищо за
тези отношения. Аз нито веднъж
не съм видял Ева Браун, макар
че в края на войната в течение
на няколко месеца се намирах
редом до Хитлер и неговото
обкръжение почти всеки ден.
Изобщо, аз научих за съществуването на тази връзка едва в
затвора. Очевидно, тази жена не
е имала върху Хитлер никакво
влияние - а жалко, то би могло
да бъде омекотяващо.

изглежда не му вредеше. Но веднага, след като един след друг
последваха удари, нервите му не
издържаха и Хитлер все по-често започна да прибягва към лекарства; слагаха му инжекции, за
да може да заспи, за да може да
се събуди, да успокоят сърцето
му, да го стимулират отново.
Личният лекар на Хитлер Морел
му даваше всичко, което той искаше, но все едно пациентът
приемаше повече от това, което
му бе предписано, в частност лекарства за сърце, съдържащи
стрихнин. По този начин той
разруши и тялото, и мозъка си.
Когато го видях отново за
пръв път след 14 месеца, след
поражението при Сталинград,
разбрах как видимо се е променил. Дясната му ръка трепереше,
той се прегърбваше, гледаше в
една точка, пулейки мътните си
очи, на бузите му се виждаха
трескави червени петна. Той се
възбуждаше по-бързо от обикновено. В гнева си Хитлер губеше
самоконтрол и не можеше да се
предвиди какво ще каже или на-

Из “Воспоминания немецкого генерала”, Танковые войска Германии во Второй мировой войне 19391945, Гудериан Хайнц, “Центрполиграф”, 2020 г.
...Хитлер... утвърждаваше
също, че съвсем сигурно съветската система ще рухне, веднага
щом първите удари постигнат
своите цели. Хитлер вярваше, че
руският народ ще се хвърли в
обятията на национал-социалистическата идеология. Но веднага, щом започна кампанията, тутакси беше направено всичко
това да не се случи. С жестокото
отношение към местното население от окупираните руски територии, оказали се под управлението на високопоставени партийни функционери; със стремежа си да разпарчетоса Русия като
държава и да присъедини значителна част от нея към Германия
Хитлер обърна срещу себе си
всички руснаци, хвърляйки ги
под знамената на Сталин. Сега
те се сражаваха за родината-майка срещу чуждите завоеватели.
Частично причина за тази
грешка стана неговият навик да
недооценява хората от други националности. Тази черта на поведението му в самата Германия
бе очевидна още преди войната,
като се проявяваше в твърде недалновидното и безотговорно
жестоко отношение към евреите. Сега тя се прояви в още полоша форма. Ако може главната
роля за крушението на националсоциализма да се припише на
един фактор, това е идиотизмът
на расовата политика.
Хитлер искаше да обедини
Европа. Но заради пълното неразбиране на отличителните черти на всяка нация, в съчетание с
политиката на централизиран
контрол, този кроеж бе обречен
на неуспех от самото начало.

Войната с руснаците скоро
показа, че военната мощ на Германия е ограничена. Но от това
Хитлер не направи извода, че
следва да се откаже от това начинание или да избере по-умерени
цели; напротив - той се потопи
изцяло и напълно във воденето
на войната. Той се настрои решително, действайки с безразсъдна жестокост, да победи
руснаците, каквото и да става. И
едновременно с това в припадък
на военна истерия, встъпи във
война със САЩ... Само високомерието на Хитлер стана причина за това, че войната започна.
Той извърши тази страшна
постъпка едновременно с нашето първо поражение - в битката
край Москва. Стратегията на
Хитлер - непоследователна и
подложена на постоянни колебания, доведе до провал. От този
момент той започна да компенсира недостатъците на собственото си поведение с немилосърдно жестоко отношение
към собствените си войници...
Сега ще опиша личните качества на Хитлер, какъвто го познавах. Какъв беше той? Той
беше вегетарианец, трезвеник,
не пушеше... Той нямаше истински приятел. Старите му другари по партия бяха негови
привърженици, но едва ли може
да бъдат наречени приятели.
Доколкото мога да съдя, той
нямаше близки приятели. До
него нямаше никой, на когото
той би могъл да довери найсъкровеното. Нямаше никой, с
когото би могъл да поговори
откровено. Нямайки никога в
живота си истински приятел,

Гудериан и Хитлер, 1943 г.
Такъв беше немският диктатор, който не притежаваше
мъдростта и самообладанието
на своите велики предшественици Фридрих Велики и Бисмарк;
човек отначало бързащ самотно
от успех към успех - а след това
от поражение към поражение; с
глава, пълна с колосални планове; верен докрай на изчезващите
перспективи за победа; не виждащ разлика между себе си и
своята страна.
Той смени местата на нощта
и деня. При него едно съвещание
се сменяше от друго, и така до
сутринта. До сталинградското
поражение той разделяше трапезата в кратките часове на почивка с офицерите от ОКВ (Главно
командване на Вермахта - б.
Хр.Г.), сега той ги приемаше
отделно. Много рядко канеше
един-двама гостенина да хапнат
заедно с него. Той бързешком
преглъщаше своето зеленчуково
или хлебно блюдо, поливайки го
или със студена вода, или с малцова бира. След последното нощно заседание той седеше с часове със своите адютанти и секретарки, обсъждайки плановете до
самия изгрев. След това можеше
малко да си почине, събуждайки
се най-късно в 9 часа от тропането на чистачката. За да се
събуди окончателно, той приемаше изгарящо гореща вана. Дълго
време, докато всичко вървеше добре, този безреден дневен режим,

прави. Външно проявите на неговата болест ставаха все по-забележими... В последствие, след
покушението над него на 20 юли
1944 г., трепереше вече не само
лявата му ръка, но и цялото му
тяло. За да направи това треперене по-малко забележимо, той
скръстваше ръце на гърдите си и
слагаше десния крак върху левия. Ходеше неуверено, прегърбваше се повече от обичайно
и жестикулираше бавно и на пресекулки. За да седне, трябваше
някой да му подпъхне стола.
Вярно, разумът му оставаше действен; но тази дейност придоби
нездрав характер, защото изблиците на активността му се управляваха от неверие в хората и
от стремежа да замаскира своята
физическа, духовна, политическа
и военна несъстоятелност. Така
той през цялото време се опитваше да излъже и себе си, и околните, като не даваше на своята
система да рухне окончателно.
Макар че той прекрасно разбираше в какво състояние се намира и защо.
С упоритостта на фанатика
той се хващаше за всяка сламка,
която по мнението му би могла
да опази от разрушение самия
него и неговото дело. Цялата му
воля бе насочена към изцяло завладялата го идея: “Никога не
отстъпвай, никога не се предавай!”
Така злият гений удържаше

Хайнц Гудериан
победа над добрия в душата на
човека, когото немският народ
възвиси от неизвестността в надеждата, че ще даде на страната
нов социален ред, ще помогне да
се оправи от последиците на
Първата световна война и ще
донесе мир със съседите и в самата страна. Ангелът пазител го
напусна и той завърши своя път
с разрушаване на собственото си
дело, а заедно с него в бездната
рухна и целият честен, благороден, трудолюбив и верен немски
народ.
Лекарите, с които общувах в
затвора, познаващи Хитлер и
болестта му, ми казаха, че той
страда от Paralysis Agitans - болестта на Паркинсон... Първият
лекар, който назова гласно болестта му, беше професор де
Кринис в Берлин, в началото на
1945-та. Доколкото помня, скоро след това той се самоуби.
Диагнозата оставаше в тайна.
Личният му лекар нищо не казваше. Така правителството на
Германия нямаше ясна картина
за състоянието на здравето на
Хитлер; ала дори и да имаше,
съмнително е, че то би могло да
предприеме по-нататъшните необходими стъпки. Най-вероятно в дадения случай като причина за недъга е послужила не прекараната някога венерическа
болест, а тежка простуда или
грип. Това вече е медицински
проблем. А всичко, което немският народ следваше да знае това е, че оглавяващият страната човек, на когото вярваше целият народ, при това така, както
едва ли някой друг народ е вярвал на своя вожд - беше болен.
Болестта беше негова беда и негова съдба - а стана беда и съдба
на цялата страна.
***
На 26 септември битката за
Киев бе успешно завършена.
Руснаците се предадоха, пленени бяха 665 000 души. Главнокомандващият на Юго-Западния
фронт (ген.-полковник М.П.
Кирпонос - б. Хр.Г.) и началникът на щаба му (ген. Д.С.
Писаревски - б. Хр.Г.) загинаха
в края на сражението, опитвайки се да се измъкнат. Сред пленените се оказа и командирът
на 5-а армия (ген. Михаил Иванович Потапов (1902-1965),
тежко ранен - б. Хр.Г.). Беше ми
интересно да поговоря с него и
му зададох редица въпроси.
1. Кога научихте, че моите
танкове са проникнали във ва-
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очите на техните водещи пълководци
шите позиции?
Отговор: Около 8 септември.
2. Защо вие не евакуирахте
Киев веднага?
Отговор: От командващата
група на армията ни беше дадена
заповед за евакуация и ние вече
започнахме да се движим на изток, но тутакси получихме заповед в противоположен смисъл да се върнем обратно и да отстоим Киев на всяка цена.
Именно изпълнението на
тази втора заповед доведе до
унищожаването на Киевската
група на армията. Неприятелят
не повтори тази грешка никога
повече. Но пък на нас по-сетне
ни се наложи да се сблъскаме с
печалните последици от подобна намеса на високо ниво.
***
...Вечерта имах още един разговор с повишен тон с фелдмаршал фон Клюге, който ме бе
обвинил, че съм му пратил доклад с неверни данни. Той
хвърли слушалката с думите:
“Ще разкажа всичко на фюрера!”. Това беше вече прекалено.
Аз съобщих на началника щаба
на групата на армиите, че ако с
мен ще се отнасят по подобен
начин, аз не желая повече да
командвам своята армия и ще
помоля за оставка... Но маршал
фон Клюге ме изпревари. Той
подаде в ОКХ (главното командване на сухопътните войски на
Вермахта - б. Хр.Г.) молба да
бъда снет от длъжността и на
сутринта на 26 декември аз научих, че със заповед на Хитлер
ме прехвърлят към резерва.
Превод от руски Велиана
ХРИСТОВА

Й.В. Сталин не търпеше отговори напосоки. Той изискваше изчерпателна пълнота и яснота.
Й.В. Сталин имаше някакъв особен усет за слабите места в докладите или документите. Той ги откриваше веднага и строго взискваше от виновниците за неточната информация. Притежавайки силна памет, той
добре помнеше казаното и
не пропускаше случая да
среже доста остро, ако нещо
е забравено. Затова ние се
стараехме да изготвяме щабните документи с всичката Георги Жуков
взискателност, на която през
тия дни бяхме способни...
кия отлично и обичаше да упоСвоите заключения по важ- требява картинни литературни
ни въпроси Й.В. Сталин изграж- сравнения, примери, метафори.
даше, като в много отношения
Й.В. Сталин се смееше рядко,
изхождаше от докладите на а когато се смееше, правеше го
представителите на Върховно- тихо, като че ли за себе си. Но
то главнокомандване, които той разбираше от хумор и умееше
изпращаше сред войските, за да да цени остроумието и шегата.
се ориентират на самото място Имаше остро зрение и четеше
в обстановката и да се посъвет- без очила по всяко време на деват с командването на съедине- нонощието. Пишеше обикновенията, както и въз основа на из- но сам, на ръка. Четеше много и
водите на генералния щаб, мне- беше широко осведомен в найнията и предложенията на ко- разнообразни области. Поразимандващите фронтовете и от телната работоспособност, умеспециалните съобщения.
нието да схваща бързо материаАз можах до опозная отбли- ла му даваха възможност да презо Й.В. Сталин след 1940 г., ко- глежда и усвоява на ден такова
гато работех като началник на количество най-различен фактоГенералния щаб, а през време на логичен материал, което беше по

Из “Спомени и размисли”, маршал Георги Жуков, превод от руски Страшимир Джамджиев, Държавно военно издателство, 1969 г.
...Стилът на работата във
Върховното главнокомандване
беше по начало делови, без нервност. Всеки можеше да изкаже
мнението си. Й.В. Сталин се
отнасяше към всички еднакво,
строго и доста официално. Той
умееше да слуша, когато нещата
му се докладваха с разбиране.
Впрочем, трябва да кажа, че
Й.В. Сталин, както се убедих
през дългите години на войната,
съвсем не беше такъв човек,
пред когото да не могат да се
поставят рисковани въпроси и
дори твърдо да се защитават
собствени гледища. Ако някои
твърдят противното, ще кажа
направо: техните твърдения са
неправилни...
Трудно беше да се получават
точни разузнавателни сведения и
характеристики за разположението на нашите войски и силите
на противника през всяко време
на денонощието, да се направят
бързо обосновани предположения за възможностите да се осигури един или друг фронт с
въоръжение и боеприпаси... А да
се отиде на доклада във Върховното главно командване при Й.В.
Сталин, да речем с карти, на които има макар и малко “бели петна”, да му се съобщават приблизителни, а още повече и преувеличени данни, беше невъзможно.

Жуков и Сталин
войната - и като заместник на
върховния главнокомандуващ.
...Невисок, неособено забележителен външно, Й.В. Сталин
правеше силно впечатление. Лишен от всякакво позьорство, той
подкупваше събеседника с непринудеността в обноските си. Свободният начин по който разговаряше, способността ясно да формулира мисълта си, природният
аналитичен ум, голямата му ерудиция и рядка памет караха дори
твърде опитни и значителни хора
да бъдат по време на разговора
си с Й. В. Сталин вътрешно
съсредоточени и нащрек.
Й.В. Сталин не обичаше да
седи и по време на разговор се
разхождаше бавно по стаята,
като от време на време се спираше, приближаваше се до събеседника си и се вглеждаше право в очите му. Погледът му беше
ясен, пронизващ.
Той говореше тихо, като отделяше една фраза от друга, почти не жестикулираше и най-често държеше в ръцете си лула,
макар и угаснала, с края на която
обичаше да поглажда мустаците
си. Говореше със забележим грузински акцент, но владееше рус-

силите само на един необикновен човек.
Трудно беше да се каже коя
черта от характера преобладаваше най-вече у него. Човек разностранен и талантлив, той невинаги беше еднакъв. Притежаваше силна воля, скрит импулсивен характер. Обикновено спокоен и разсъдлив, понякога го обземаше гняв. Тогава обективността му изменяше, буквално
видимо се променяше, пребледняваше още повече, погледът му
ставаше тежък и твърд. Не познавах много смелчаци, които
можеха да издържат Сталиновия
гняв и да парират удара му.
Й.В. Сталин имаше малко
необичайна програма на деня.
Работеше главно нощем. Ставаше не по-рано от 12 часа на обяд.
Работеше много, по 12-15 часа
на денонощието. Нагаждайки се
към тази негова програма, работеха до късно през нощта ЦК на
партията, Съветът на народните комисари, народните комисариати и главните държавни и
планиращи органи. Това изморяваше много хората.
Множество политически,
военни и общодържавни въпро-

си се обсъждаха и решаваха
не само в официалните заседания на Политбюро на ЦК
и в секретариата на ЦК, но
и вечер, при обед в квартирата или във вилата на Й. В.
Сталин, където присъстваха
обикновено най-близките
нему членове на Политбюро или народните комисари,
поканени във връзка с
въпроси, засягащи тяхното
ведомство...
Мога само да повторя,
че Й.В. Сталин винаги се занимаваше много с въпросите на въоръжението и бойната техника. Често викаше
при себе си главните авиационни, артилерийски и танкови конструктори и основно ги
разпитваше за подробности по
конструирането на тия видове
бойна техника у нас и в чужбина. Трябва да му се признае, той
беше добре ориентиран за качествата на главните видове въоръжение.
От главните конструктори и
директорите на военни заводи,
мнозина от които познаваше
лично, Й.В. Сталин изискваше
самолетите, танковете и артилерийските системи да се произвеждат в определени срокове и
то от такива образци, които не
само да не отстъпват по качество на чуждестранните, но и да
ги превъзхождат. Както вече казах, без одобрението на Й. В.
Сталин не се приемаше и не се
снемаше от въоръжението нито
един образец...
Можах да изуча основно Й.В.
Сталин като военен деец, защото
изкарах с него цялата война. Й.В.
Сталин владееше въпросите на
организацията на фронтовите
операции и операциите на групите фронтове и ги ръководеше
с пълна вещина, като се ориентираше добре и в големи стратегически въпроси. Тези способности у Й.В. Сталин като главнокомандващ се проявиха особено
след Сталинград.
Природният ум и богатата
интуиция на Й.В. Сталин му
помагаха твърде много в общото ръководство на въоръжената
борба. Той умееше да намери
главното звено в стратегическата обстановка и като се залови за
него, да оказва противодействие
на врага, да проведе една или
друга значителна операция. Няма
съмнение, че той беше достоен
върховен главнокомандващ.
Разбира се, Й.В. Сталин не
вникваше в цялата оная сума от
въпроси, над която трябваше
къртовски да работят войските
и командването от всички степени, за да подготвят добре една
операция на фронт или на група
фронтове. Но това не беше и
необходимо да го знае...
Заслугата Й.В. Сталин се
състоеше тук в това, че той възприемаше правилно съветите на
нашите видни военни специалисти, допълваше ги и ги развиваше и в обобщен вид - в инструкции, директиви и наредби - незабавно ги предаваше на войските
за практическо ръководство.
Освен това по осигуряването на операциите с всичко необходимо, по създаването на
всичко нужно за фронта, Й.В.
Сталин се прояви, ще кажа направо, като бележит организа-

тор. И ще бъде несправедливо
ако не му признаем това.
***
- А какво ще стане с Киев? запита Й.В. Сталин.
Разбрах какво означават тези
три думи “Да отстъпим Киев”
за всеки един съветски човек и
за Й.В. Сталин. Но аз не можех
да се поддам на чувствата и като
военен човек бях длъжен да
предложа единственото възможно според мен решение в създалата се обстановка.
- Киев ще трябва да се изостави - отговорих аз. - На западното направление трябва незабавно да се организира контраудар, за да се ликвидира елненската издатина. Противникът
може да използва този плацдарм
за удар към Москва.
- Какви ти там контраудари,
какви са тия глупости? - избухна Й.В. Сталин. Как можахте да
го измислите да се отстъпи Киев
на врага.
Аз не можах да се сдържа и
отговорих:
- Щом смятате, че началникът
на Генералния щаб е способен
да дрънка само глупости, тогава
той няма какво да прави тук.
Моля да ме освободите от
задълженията на началник на
Генералния щаб и да ме пратите
на фронта. Там изглежда ще принеса повече полза на родината.
- Не се горещете - каза Й.В.
Сталин - Впрочем, щом поставяте така въпроса, ние можем и
без вас да минем.
Аз казах, че имам свое гледище за обстановката и за начините на воденето на войната и
всичко съм доложил така, както
мисля аз и Генералният щаб.
- Вървете и работете. Ние
тук ще се посъветваме и тогава
ще ви повикаме.
Събрах картите и излязох от
кабинета с тягостно чувство.
След около четиридесетина минути ме повикаха при върховния.
- Ето какво - каза Й.В. Сталин, - ние се посъветвахме и
решихме да ви освободим от
длъжността началник на Генералния щаб. За началник на Генералния щаб ще назначим Б.М.
Шапошников. Наистина той не
е съвсем в ред със здравето си,
но нищо, ние ще му помогнем.
- Къде ще заповядате да замина?
- А вие къде бихте искали?
- Мога да изпълнявам всякаква работа. Мога да командвам
дивизия, корпус, армия, фронт.
- Не се горещете, не се горещете! Ето, вие говорихте за
организиране на контраудар
при Елня. Заемете се тази работа. Ще ви назначим за командващ Резервния фронт. Кога ще
можете да заминете?
- След един час.
- В Генералния щаб скоро ще
пристигне Б.М. Шапошников,
предайте му работите и заминавайте. Имайте предвид, че оставате член на Върховното главнокомандване - заключи Сталин.
- Разрешете да напусна.
- Седнете и пийте с нас чай
- вече усмихнат каза Й.В. Сталин, - ще поговорим още за товаонова.
Седнахме на масата и почнахме да пием чай, но разговорът
не вървеше...
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Какво се случва с
магистрала „Хемус” - 2
За година и половина безхаберието на предишната
власт превърна пътния проект в илюзия
Преди няколко броя ДУМА
се опита да опише какво става с
изграждането на автомагистрала “Хемус”. Темата обаче се
оказа прекалено обширна и затова се налага нейното
продължение.
Фирми, маскирани като доставчици на машини и материали, строят незаконно участъци
от магистрала “Хемус”, вместо
държавната компания “Автомагистрали”, и от тях не може да
се търси никаква отговорност
за качество и безопасност, обяви министърът на регионалното развитие Виолета Комитова
по повод приключилата проверка на Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК) на
документацията на деветте
участъка, на които е разделено
изграждането на магистралата.
Направени са и проверки на
място. Проблеми не са установени само при първите три лота.
“България плаща 17 милиона
лева за километър от “Хемус” прекалено висока цена. Според
заместника на Комитова Иван
Шишков през последната година и половина магистралата се е
превърнала просто в една илюзия. За лотове от 4 до 6 още
няма издадени разрешителни за
строеж, не са извършени отчуждителни процедури, нито има
одобрени инвестиционни проекти. Въпреки това по тях са
извършени изкопни работи, полагани са насипи, а на места са
изграждани водостоци и подлези, съобщи началникът на ДНСК
арх. Влади Калинов.

Аванси
За тези незаконни дейности
държавната фирма “Автомагистрали” е плащала суми на частни фирми. Аванси са плащани
дори за лотовете от 7 до 9, на
които дори още не е уточнено
трасето. Довършването на “Хемус” ще струва 4,5 милиарда
лева, от които през Агенция
“Пътна инфраструктура” вече
са разплатени авансово 1,5 милиарда лева. Така от регионалното министерство отговорят
на обвинения, че служебното
правителство е спряло или бави

Евгени ГАВРИЛОВ

строежа на ключовата магистрала, за която бившият премиер
Бойко Борисов обявяваше неведнъж, че ако управлява, ще е
готова изцяло през 2024 г. Уви,
явно това няма как да стане. В
най-добрия случай до този срок
ще има построени още 50 километра от аутобана.

Какво остава
да се строи
Участък 1 (15,26 км) - започва от Боаза, където ще приключва изграждащата се в момента
отсечка, и ще е до пресичането
с път III-307 Луковит - Угърчин,
включително пътен възел “Дерманци”.
Участък 2 (19,2 км) - от края
на пътен възел “Дерманци” - при
пресичане с път III-307 Луковит
- Угърчин, до връзката с път III-

3005 Радювене - Катунец, включително пътен възел “Каленик”.
Участък 3 (17,08 км) - започва от края на пътен възел “Каленик” при пресичането с път III3005 Радювене - Катунец до
връзката с път II-35 Плевен Ловеч, включително и пътен
възел “Плевен”.
Участък 4 (26,8 км) - от края
на пътен възел “Плевен” при
пресичане с път II-35 Плевен Ловеч до път III-301 Летница Ловеч, включително пътен
възел “Летница”.
Участък 5 (23,2 км) - от края
на пътен възел “Летница” при
пресичането с път III-301 до път
III-303 Бутово - Павликени,
включително и пътния възел.
Участък 6 (32,6 км) - от края
на пътния възел на път III-303
Павликени - Левски до път 1-5
Русе - Велико Търново, включително и пътния възел. Тези
шест участъка трябва да се изградят от “Автомагистрали”
АД с 1,3 милиарда лева.
Участък 7 (43,6 км) - след
пресичането на път I-5 Русе Велико Търново до км 265 при
пресичането с път II-51 Бяла Търговище.
Участък 8 (33,5 км) - след
пресичането с път II-51 Бяла Търговище до връзката с път II49 Търговище - Разград.
Участък 9 (11,9 км) -

с проектанти, с консултанти, с
различни фирми, изпълняващи
специфични видове строежи подлези, надлези, виадукти. За
всичко останало изпълнител би
трябвало да е “Автомагистрали”. По тяхна информация за
една година биха могли да
изпълнят 3 км магистрала.
Държавното дружество е
сключвало договори за големи
суми с други фирми с две споразумения - за доставка на материали и наем на техника”.

Казус

участъкът е от пресичането с
път II-49 до изграждащия се в
момента участък Белокопитово - Буховци, при пресичането
на път I-4 с път III-5102.

Липса на законност
Участъците 1, 2 и 3 имат
одобрен подробен устройствен
план, отчуждаване, одобрен инвестиционен проект, разрешения за строеж. По тях няма забележки и в момента се строят.
За участъци 4, 5 и 6 има
одобрен подробен устройствен
план, няма приключило отчуждаване, няма одобрени инвестиционни проекти и разрешение
за строеж. В тях е установено
незаконно строителство - в
участък 4 са извършени строително-монтажни работи на 16,5
км от трасето, в 5 е отнет хумусът и са проведени изкопни
работи на около 8,3 км от общо
23, в 6 няма изпълнени строително-монтажни работи.
За участъците 7, 8 и 9 няма
одобрен подробен устройствен план, няма отчуждителни
актове и инвестиционни проекти, няма разрешение за строеж, няма и строително-монтажни работи. Няма избрано трасе за участъци 7 и 8.
“Агенция “Пътна инфраструктура” е сключила договори

Министър Комитова твърди,
че в министерството обмислят
казуса и е много трудно да се
каже как ще продължи строителството. “Копано е в неотчуждени имоти от анонимен строител,
защо собствениците не реагират?
Това са много странни обстоятелства. Насипите са без установено качество, защото няма официален строител. Най-важното
на един път е основата, затова
често се сблъскваме с ремонт на
ремонта. Няма съставени актове
от строителството и, като се набразди асфалтът впоследствие,
няма от кого да се търси отговорност”, обяснява тя.
“Министерството на регионалното развитие и благоустройството се ръководи от министър, която хал хабер си няма
от държавно управление, устройствени процедури и как се
изпълнява голям инфраструктурен проект”, отговори бившият
министър Николай Нанков.
“Правителствата на ГЕРБ
осигуриха за “Хемус” финансиране, проектна готовност, законосъобразни процедури и ясен
времеви хоризонт до 2024 г. магистралата да бъде готова”, добави Нанков, като посочи, че
повече от 4 месеца министерството не придвижва процедурите с цел да компрометира ГЕРБ.
“Ами стартирайте проектите,
ние ви оставихме цялата документация. Комитова не е стъпила на строящите се участъци 1,
2 и 3. Обричат Северна България и милиони български граждани на безперспективност”, добави той. В министерството е
настъпил тотален хаос, безпътица и безсилие да се управлява
административният процес, смята бившият министър Петя
Аврамова. Тя бе категорична,
че магистралата не се строи със
същите темпове, с които това е
правено преди, и апелира в
следващото служебно правителство ресорът да бъде водещ
и да бъдат назначени хора, които могат да управляват както
административно, така и политически процеса.
Очакваме споровете и скандалите по темата в очертаващ
се телевизионен диспут.
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Себастиан Кнауер
свири в зала „България”
Той ще изпълни Концерт за пиано 9
от Моцарт под диригентството
на Адриан Прабава
Двукратният носител на “Ехо класик” Себастиан Кнауер се съгласи да
замени пианиста Стивън Ковачевич,
след като стана ясно, че заради противоковидните мерки неговото влизане в
страната е под въпрос. Себастиан
Кнауер пренареди бързо ангажиментите си, за да може да вмести София в
натоварената си програма, научи
ДУМА от Кремена Николова-Флор,
реклама и връзки с медиите на Софийската филхармония. Под диригентството на Адриан Прабава на 16 септември от 19 ч. в зала “България” той
ще представи Концерт за пиано 9 от
Моцарт.
Богатата биография на немския виртуоз се простира в трийсет години на
най-престижни сцени по света. Един от
най-известните Моцартови специалисти, той е изсвирил пълния цикъл от 27
концерта за пиано на Моцарт с Хамбургската филхармония и всички концерти на Хайдн с Бамбергските симфоници, като и в двата случая дирижира

оркестъра от пианото.
Широкият и многостранен репертоар на Себастиан Кнауер е отразен в 15-те му компактдиска до момента. За своя диск “UberBach” е
награден с наградата “Ехо класик”.
Работи с лейбълите “Берлин класик”, “Уорнър класик”, “Дойче грамофон” и “Наксос”. Съвместният му
проект с Даниел Хоуп “Изтокът
среща Запада” получава “Ехо класик” и номинация за “Грами”.
Като поклонник на камерната музика Кнауер участва в многобройни
проекти с изтъкнати колеги. Силно
ангажиран със социални каузи, той
участва в много благотворителни
събития. На 13 юли 2017 г. организира, заедно с в. “Хамбургер Абендблат”, специален концерт в голямата
зала на новата “Елбфилхармония” в
Хамбург, на който свири пред над
1000 полицаи и техните партньори.
Нарича концерта “Respekt”, в знак
на признание за техния ангажимент

СНИМКА © MARTIN FORSTER

за справяне със сериозните сблъсъци
на срещата на върха на Г-20 в родния му град.
Още от 2001 г. организира множество образователни програми “Wort
trifft Musik” (Дума среща музика), които винаги се фокусират върху един
конкретен композитор.

Георги Константинов представя новата
си книга в Столичната библиотека
Премиерата на
новата стихосбирка
“Роднина на дъжда”
на именития поет Георги Константинов
ще се състои на
16 септември от 18 ч.
в Мраморната зала на
Столичната библиотека, при спазване на
всички противоепидемични мерки. Книгата, включваща над 80
стихотворения, почти

всички писани в последните 2-3 години,
ще представи писателят Румен Шомов.
Актьорите Добрин
Досев и Симеон Владов ще изпълнят песни по стихотворенията “Роднина на
дъжда” - музика Момчил Колев, и “Български тъпан” - музика
Красимир Гюлмезов.
Георги Константинов

ще представи поетичен рецитал по новата си книга. Почитателите на поезията ще

имат възможност да
си купят стихосбирката и да получат автограф от автора.

Аз също искам да летя.
А все на дребно се пилея между небето и пръстта,
загледан в делника, живея.
Нагазвам в меката трева.
Ръце размахвам сред простора.
И уж към себе си вървя,
а хора търся, други хора.

Студенти и преподаватели на НАТФИЗ
се подготвят заедно за Деня на София
Сборна изложба на студентите, завършили в различни
випуски на специалност “Фотография”, ще бъде открита на
16 септември в Аулата на
НАТФИЗ. Събитието е специално подготвено за празника
на София и ще бъде напълно
достъпно за столичани през
целия ден 17 септември.
По същия повод проф. д.н.
Любомир Халачев ще представи най-новата си книга
“Шапката на Ниночка” (изд.
“Валентин Траянов”). Премиерата е на 17 септември от
18 ч. в Аулата на НАТФИЗ.
Сборникът съдържа 30 статии и есета в областта на
културата, науката и образованието, публикувани от
проф. Халачев през последните години.
“В тази книга аз се опит-

вам да обясня на хората, които са във властта и ръководят
държавата, че инвестициите в
култура са не само задължителни (ако искаме да сме част
от ЕС), но и много доходни.

Без да цитира цифри и проценти, чрез много и различни
примери текстът подсказва
как трябва да се отнасяме към
културата и хората, които я
създават, ако искаме да използваме нейната мощ. А в
есето “Културният профил на
българина” се опитвам да
подскажа в каква посока трябва да се развива цялата нация,
ако иска да остане на тази
Земя”, коментира проф. Халачев.
А чл.-кор. д-р Иван Гранитски посочва: “Тук откриваме друга страна от впечатляващия талант на Любомир
Халачев - способността да
анализира различни социални
и културни факти и тенденции, които всекидневието ни
поднася. Много широк е диапазонът от теми, които ни

НАКРАТКО

Сатирата открива
сезона с премиера
на „Нещо се обърка”
Сатиричният театър “Алеко
Константинов” открива сезон
2021/2022 на 16 септември от
19.30 ч. с премиерното представление “Нещо се обърка” от Хенри Луис, Джонатан Сейър и
Хенри Шийлдс. Една зашеметяваща английска ситуационна комедия с типичния за Острова
ироничен хумор предлагат младите актьори от Сатиричния
театър с много смях през перипетиите на класическо английско криминале. Колкото повече
се опитваме да прикриваме грешките си, толкова по-видими са
те за останалите. Преводът от
английски е на Златна Костова,
сценичен вариант и постановка
Николай Младенов, сценография
Теодора Лазарова, музикална
среда Мартин Каров, хореография Татяна Янева. Участват
Александър Григоров, Асен Мутафчиев, Божидар Мицев, Вилиян Гешев, Деница Даринова, Лана
Гекова, Мартин Гяуров, Симеон
Гълъбов.

Ателие за деца
в Квадрат 500
В Деня на София малките
любители на изкуството от
7 до 12 години може да проследят част от историята на
нашата столица в Националната галерия - Квадрат 500, на
17 септември от 16 до 17.30 ч.,
вход 2 лв. Как е изглеждал
“Лъвов мост” през 1911 г., как
е изглеждал бул. “Мария Луиза”
през 1946 г., както и малките
улички и дворове в града в миналото. Ателието ще завърши с
рисуване на пощенски картички
от бъдещето. ”Пощенски картички от бъдещето” е проект
на галерия “КО-ОП”.

СНИМКА КВАДРАТ 500

предлага авторът - от философските и психологически
размисли за Хаоса и Реда, за
културата и филмовото изкуство, за образованието и правосъдната система, за елита и
псевдоелита на нацията - до
филигранни и наситени с
тънко чувство за хумор и
ирония есета като “Социологът Робинзон Крузо”,
“Търси се Третяков”, “За
врачките и тяхното влияние в
обществото на трезвомислещите граждани”, “Шервайте,
поствайте, спамвайте”, “Къде
си, Пандора!” и “Културният
профил на българина”. “Шапката на Ниночка” е книга,
която завладява с лежерния,
но съдържателен и оригинален анализ на темите, артистичния език и актуалната си
проблематика.”

Фотоизложба
на Деяна Стаматова
в галерия „Синтезис”
“Бунтът на изображенията”
е насловът на фотоизложбата
на Деяна Стаматова, която се
открива на 16 септември от
17 до 20 ч. в галерия “Синтезис”. Експозицията, посветена
на 80-годишнината от рождението на авторката, ще бъде
представена от доц. Георги
Лозанов в 18.30 ч. и ще може да
бъде разгледана до 6 октомври,
научи ДУМА от организаторите. Представени са емблематични серии на Стаматова, над
50 фотографии, сребърно-желатинови оригинали, копирани лично от нея. Деяна Стаматова
(1941-2001) е представител на
ярка плеяда от български фотографки, работили през 70-те и
80-те години на ХХ в.
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ДНЕС

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

31

o

С

32

o

С

29

o

С

ВИДИН
31 c

ПЛОВДИВ
30 c

СОФИЯ
27 c

РУСЕ
31 c

САНДАНСКИ
31 c

ВАРНА
25 c

ПЛЕВЕН
31 c

БУРГАС
24 c

30

o

С

31

o

С

26

o

С

Днес ще е почти тихо, с разкъсана облачност, в много райони до
слънчево време. Максималните температури ще са между 27 и
31 градуса. Над Черноморието ще преобладава слънчево време с
временни увеличения на облачността и краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са 24-27 градуса, на
морската вода - 22-23 градуса. Над планините преди обяд ще е
предимно слънчево и в отделни райони в Западна България, и на
повече места в източната половина на страната ще превали и
прегърми. Максималната температура на 1200 метра ще е около
21 градуса, на 2000 метра - около 13 градуса.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП

06.00 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ¿Á Ó·Ë˜‡Ï ÊË‚ÓÚÌËÚÂ Ú‚
ÙËÎÏ /7 ÂÔËÁÓ‰/
14.30 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /8 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË /Ô/
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 œ‡ˆ‡ÎÂ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ
ÙËÎÏ /¡˙Î„‡Ëˇ, 2020„./
, ÂÊËÒ¸Ó ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡
‘Ë‰‡ÌÓ‚‡- ÓÎ‡Ó‚‡
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /4
ÒÂÁÓÌ, 8 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ¡‡ÌÒÍÓ ‰Ê‡Á ÙÂÒÚË‚‡Î
2021: ¡ËÎ‡Î ‡‡Ï‡Ì /
“ÛˆËˇ/ Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌÓÚÓ Û˜‡ÒÚËÂ Ì‡ »‚Ó œ‡Ô‡ÁÓ‚-»·ˇÏ‡ /¡˙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 /8 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

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

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ ‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.30 ì ÓÏËˆËÚÂî - ÍÓÏÂ‰ËÈÌÓ
¯ÓÛ (2015 „.)
13.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
14.00 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.119
15.00 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.8
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.21,
22
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.43
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.12
00.05 ì◊˙Íî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.1
01.00 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.5
02.00 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.108,
109

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 ì¬Î‡‰ËÏË ÃÂÌ¯Ó‚.
ì ÓÈ Í‡Á‡: ìÕˇÏ‡Ï ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË?î
01.05 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
04.10 ìœËÚ‡ÈÚÂ ÏÂ‰ÒÂÒÚ‡Ú‡î
- ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ìœËÚ‡ÈÚÂ ÏÂ‰ÒÂÒÚ‡Ú‡î
- ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Има какво да научите
от другите и не е нужно
да им се ядосвате заради това. Бъдете отворени.

Ще сте по-интуитивни
и по-чувствителни, дори
вие самите ще се зачудите какво ли ви се случва.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

До обяд всичко ще ви
изглежда лесно, но с напредването на деня ще
се сблъскате с трудности.

Изкушавате се да манипулирате другите, за да
си докажете колко повече сте от тях. Добре
ли е?

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ще имате силна подкрепа. Най-важното е да
не позволявате на вашия ентусиазъм да ви
изостави.

Обстоятелствата не се
подреждат във ваша
полза, но това не бива
да ви кара да отстъпвате.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Опитайте се да погледнете събитията отстрани, така може да ги
видите по нов, различен
начин.

Имате възможност да
се докажете. Не изпускайте шанса, който
може да ви изстреля нагоре.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Нуждаете се от подкрепата на другите за постигане на много важни
цели. Не играйте нечестно.

Има какво още да си
пожелаете от съдбата
и ако сте по-настоятелни, късметът ще се усмихне.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Изкушението ще дойде
от страна на някой,
който ви обещава лесно
постигане на желаната
цел.

Важно е да отчитате
мнението на човека до
вас, защото наистина
сте пряко зависими от
него.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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ЧЕТВЪРТЪК
16 СЕПТЕМВРИ

2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Само 2,5% от водата на Земята е прясна вода. От тях над
две трети са замразени в ледници и полярни ледени шапки.
Олиото за готвене, обелките от плодове и растителните
отпадъци могат да се преобразуват в автомобилно гориво.

Насърчават децата
да станат будители
епидемията от КОВИД-19. За няколко дни
идеята успя да обедини в обща кауза над
200 издателства и онлайн книжарници, както и Факултета по журналистика и масова
комуникация на СУ “Св. Климент Охридски”.
Мисията на “Купи 1 книга. Дари я на
своето училище” е да утвърди четенето като
ценност и да отправи послания, свързани с
книгата като национално богатство. Целта
на кампанията е да насърчи училищната
общност да покаже своето отношение към
литературата и книгите.
“Благодарение на проведената инициатива през изминалата учебна година, училищните библиотеки бяха обновени със стотици заглавия, а усмихнатите деца с книги в
ръце се превърнаха в символ на надеждата
за бъдещето ни. Впечатлени сме и от количеството дарени книжки в детските градини,
вдъхновени от кампанията ни, които се

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

»À’¿Õ ﬁ◊ﬁ , Â‚Ó‰ÂÔÛÚ‡Ú
Õ»Õ¿ √¿¬¿«Œ¬¿, ‡ÍÚËÒ‡
Œ√ÕﬂÕ ƒ¿ÃﬂÕŒ¬, ˜ÎÂÌ Ì‡ ¬——

Цвети Радойчева
пусна хит
със социална
насоченост

За втора поредна година първият учебен ден започна
с инициативата „Купи 1 книга. Дари я на своето училище!”
С второто издание на кампанията,
насърчаваща четенето и любовта към литературата, идеолозите на инициативата провокират децата да се превърнат в съвременни будители. След миналогодишния успех и
сега първият учебен ден започна с призива
за подпомагане на училищните библиотеки:
“Купи 1 книга. Дари я на своето училище!”
Идеята е в началото на учебната година
децата да занесат в своето школо ново томче. По този начин учениците ще покажат
своето отношение към литературата и книгите, ще се превърнат в посланици на четенето и ще дадат своя принос към училищния
живот и образователния процес, убедени са
организаторите от Асоциация “Българска
книга”.
Инициативата за даряване на книги на
училищните библиотеки е част от националната кампания “Купи 1 книга”, възникнала
в разгара на кризисната ситуация около

¬ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ·ÓÎÌËˆ‡ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ‰‚‡ ‚Ë‰‡ ‰Ë‡„ÌÓÁË: ìÕË˘Ó ÚË
ÌˇÏ‡!î Ë ì ‡Í‚Ó ÒË ˜‡Í‡Î ‰ÓÒÂ„‡?!î

СНИМКА KUPI1KNIGA.COM

След миналогодишния успех на
кампанията и сега първият учебен
ден започна с призива за подпомагане
на училищните библиотеки

Чаровната изпълнителка
Цвети Радойчева представи найновия си музикален проект със
социална насоченост. С песента
Let me be (“Нека бъда”) авторката отправя послание, с което
казва на хората, че най-важното
нещо в живота е човек да бъде
себе си - автентичен и естествен. Според певицата именно
това е най-сигурният път към
успеха.
Хитовата композиция е написана от талантливата Цвети
Радойчева по време на първия
локдаун, текстът е на нейния
приятел и колега Красимир
Аврамов, а аранжиментът е дело
на Росен Стоев - DJ Rossko.
Песента вече има и впечатляващ
клип, чийто режисьор е Радина

превърнаха в основа на изградени с помощта на деца и родители кътове за четене и
библиотеки”, споделиха от АБК.

Кравите „говорят” за времето и храната
Специалисти от университета на Сидни са успели да дешифрират мученето на кравите
и са установили, че те “разговарят” на различни теми, найчесто за храната и времето,
съобщи сайтът на учебното заведение.
За целите на изследването
експертите са наблюдавали
представителки на породата
Холщайн-фризийска и са използвали специален софтуер, наречен “Гугъл преводач за крави”,
за да разберат какво си “приказват”. Така са открили, че когато
“говорят” за неща, които ги
правят щастливи, например храната, животните мучат по-звуч-

но, а когато се оплакват от времето, издават по-приглушени
звуци. Кравите са общителни
животни, но това е първият път,
когато чрез анализ успяваме да
го докажем, уточниха от изсле-

В изследването участвали
животни от породата
Холщайн-фризийска

дователския екип.
Германски експерти пък
обучиха тези животни да се
изхождат в специално гърне,
съобщиха “Асошиейтед прес” и
АФП. Оказало се, че задачата
била дори по-лесна, отколкото
при децата. Специалистите са
успели в рамките на 15 дни да
накарат 11 от общо 16 млади
телета, участвали в експеримента, да уринират в специално
приспособление. Някои деца се
научават по-трудно да се изхождат на гърне и обучението отнема повече време.
“Кравите са поне толкова
добри, колкото малчуганите на
възраст между две и четири го-

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

дини, най-малкото се справят
бързо като тях”, уточни ръководителят на екипа Линдзи Матюс, който проучва поведението на животните в новозеландския университет на Оукланд.
Експертът е работил с колеги в
лаборатория за изследване на
животните в Германия. Матюс
подчерта, че огромните количества урина, отделяна от животните, е сериозен екологичен
проблем, свързан с киселинните
дъждове. Освен това водата
може да се замърси с нитрати и
да се образува азотен окис, който влошава въздуха.
Една крава може да отдели
около 30 литра урина дневно.

»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‚
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СНИМКА ИВЕЛИНА МИЛАНОВА

Изпълнителката се изявява и
като стилист на визията си
Миленчева, а оператор - Радослав Георгиев. За снимките на
видеото изпълнителката избира
обстановката на луксозен хотел,
който кореспондира по най-добрия начин с холивудската визия на красавицата. Тя демонстрира перфектна фигура и бляскав сексапил, като сменя няколко тоалета. Певицата сама подбира облеклата за клипа.

Сексът осигурява
и по-добра памет
Сексуално активните хора имат повисоко качество на живот и по-добра
памет, сочат данните от проучване, публикувано в списание Archives. Изследването обхвана 6016 души на възраст над
50 години и проследи различни аспекти
от всекидневието им, включително здраве, диета и интимни отношения. Специалистите са установили ясна връзка с
растежа на хипокампуса - частта от мозъка, която контролира емоциите, паметта,
нервната система и секса.
Дори краткотрайният, но чест секс,
има положителен ефект върху паметта,
категорични са експертите. Макар че всички по-възрастни хора показват признаци
на загуба на памет, индивидите с повече
интимни отношения се представят подобре при тестовете за запомняне.
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Наш ориентировач
спаси съперник в Турция
Младият състезател по ориентиране Николай Недков спаси живота на състезател от
Полша по време на световното
в Гебзе, Турция. На първи пост
в щафетата Станислав Пачник
пада тежко по трасето и губи
съзнание. На същото място се
озовава Николай, който веднага захвърля картите и се захваща да спасява съперника в беда.
Полякът идва в съзнание, но се
оказва, че е счупена ръката му.
Недков прекратява участието
си и подкрепя своя съперник да
стигне до зоната за смяна на
щафетите, за да получи медицинска помощ.

Постъпката на Недков има
силен отзвук сред всички участници. Българинът получи благодарности от организаторите,
както и от своите колеги. Полската федерация също изпрати
до БФ Ориентиране благодарствено писмо: “Това е една изключително благородна постъпка, която заслужава признание
и награда за феърплей”, се
твърди в него. То е подписано
от националния треньор на
Полша Агата Поржиш.
На световното в Турция найнапред от нашите се нареди
първият ни отбор в щафетата,
заел 12-о място при девойките.

Николай Недков (вляво)

ЦСКА-Сф излиза
за победа срещу Рома
Жозе Моуриньо пуска резервите срещу „червените”
ЦСКА-Сф се настройва за победа
срещу Рома. Носителят на Купата на
България гостува на “вълците” днес от
22 часа на “Стадио Олимпико” в Рим
в първия кръг на Лигата на конференциите. Треньорът Стойчо Младенов
иска цяла Европа да говори за тима
му. Това обаче ще стане само с победа
във Вечния град.
“Тръгваме с целта да покажем добър
футбол и да се противопоставим много
добре. Ако може, да надделеем. Отиваме за позитивен резултат и да защитим
името на ЦСКА, което е изградено в
Европа. Искам да видя агресия и тази
скорост, която тимът притежава, да
бъде на 100% показана. И тази успева-

емост, която ни липсваше срещу Славия (1:1). Има позитивизъм и самочувствие, което е подплатено. Това, което
направихме с Виктория Пилзен (3:0),
може да ни служи за пример. Тази настройка трябва да я има в играта, за да
се поздравим първо с добри мачове, а
после и с резултати. Защо да не вземем
нещо от Рома? Ако отивахме обречени, няма смисъл. Ние сме ЦСКА. Отборът е добър в евротурнирите. Знаем
философията на Жозе Моуриньо. Той е
най-добрият треньор в света. Това е
допълнителна мотивация. Може само
да спечелим от такива мачове, и го
правим. Не само точки, а опит, самочувствие и авторитет, защото, ако по-

стигнем добър резултат, цяла Европа
ще говори за ЦСКА”, каза Младенов.
Моуриньо планира да пусне резервите в този двубой. Португалецът ще
направи ротации в състава, за да даде
почивка на титулярите от началото на
сезона. В игра ще се завърне английският защитник Крис Смолинг, който
доскоро лекуваше контузия и още не е
играл в официален мач този сезон.
Очаква се титуляри да започнат още
Мараш Кумбула, Стефан Ел Шаарауи и
Елдор Шомуродов.
Специалния заведе играчите си на
изискан рибен ресторант в Рим, за да
ги почерпи за своя мач №1000,
завършил с успех над Сасуоло с 2:1.

Лудогорец без Дамбраускас в Дания
КОВИД-19 плъзна в Лудогорец преди старта на Лига
Европа. “Орлите” гостуват
днес в Дания на Мидтиланд
на Божидар Краев, а поради
съмнения за зараза треньорът
Валдас Дамбраускас не отпътува с отбора. Литовецът се е
почувствал зле и от съображение за сигурност за здравето на всички от клуба решиха
той да остане в България. Ако

резултатът му е отрицателен,
може да се направи организация да отпътува за Дания
преди мача.
“Валдас ще бъде близо до
отбора благодарение на новите технологии. Предполагаме,
че не е коронавирус, защото е
ваксиниран. Ако пробата е
положителна, ще трябва да се
справим без него. Направили
сме така, че да бъде близо до

отбора, макар и онлайн. Той
и помощниците му са добре
стикован екип и ще се справят. Станислав Генчев има
опит и като старши треньор”,
каза на заминаване изпълнителният директор Ангел Петричев.
“Като цяло сме настроени
само за победа. Със сигурност това е нелека група, няма
слаби отбори и ще бъде теж-

Чочев стана №1 на кръга без гол
Мони ГЕОРГИЕВ

Халфът на ЦСКА 1948 Ивайло Чочев
бе избран за Играч №1 на VII кръг на
efbеt Лига в традиционната анкета на
Пресклуб “България”. 28-годишният национал на България е сред малцината в
дългогодишната история на допитването,
спечелили статуетката, без да се отличат
с гол или асистенция в кръга, за който са
отличени. Талантът игра 90 минути при
5:1 срещу Ботев Вр. “Червените” госту-

ват на Левски в събота от 19,45 ч.
“Все още свикваме с методите на Николай Киров. Помогна ни срещу Ботев Вр
да бъдем по-ефективни в нападение и агресивни в атака. Беше нормално да е спаднало самочувствието ни след първите 6
мача без победа, вече трябва да играем
по-освободено”, заяви Чочев.
“Първи мач за Левски на “Герена” след
завръщането на Станимир Стоилов, ще бъде
трудно, защото на този стадион се наказва
всяка грешка. Вярвам, че ако излезем с трезви глави и спазваме указанията на треньора,
имаме сили да спечелим”, закани се Чочев.

РЕЗУЛТАТИ

Шампионска лига
I кръг
Група Е
Динамо Киев - Бенфика 0:0; Барселона - Байерн М 0:3 0:1 Мюлер (34)
0:3 Левандовски (56 и 85).
Група F
Йънг Бойс - Манчестър Юнайтед
2:1 0:1 Роналдо (13) 1:1 Нгавалеу (66)
2:1 Сибатчеу (90+2), ЧК: Ван-Бисака
(Ю-35); Виляреал - Аталанта 2:2 0:1
Фройлер (6) 1:1 Тригерос (39) 2:1 Данжума (73) 2:2 Госенс (83), ЧК: Кокелен (В-84).
Група G
Севиля - РБ Залцбург 1:1 0:1 Сучич (21-д) 1:1 Ракитич (42-д), ЧК: ЕнНесири (С-50), проп. дузпи Адейеми
(З-13) и Сучич (З-37); Лил - Волфсбург 0:0, ЧК: Брукс (В-63).
Група Н
Малмьо - Ювентус 0:3 0:1 Алекс
Сандро (23) 0:2 Дибала (43-д) 0:3 Мората (45); Челси - Зенит СП 1:0 1:0
Лукаку (69).
Евроволей 2021
1/4-финали
СЪРБИЯ - Нидерландия 3:0 (23,
20, 25); ПОЛША - Русия 3:0 (14, 24,
19). Снощи: Италия - Германия; Чехия - Словения.
ГЛЕДАЙТЕ

ко, но трябва да продължаваме с добрите игри. Гоним излизане от групата. Имаме достатъчно футболисти. Да, има
и контузени играчи, но се
надявам това да не се отрази
на отбора и тези, които ще
влязат на техните места, да се
раздадат на максимум и да ги
заместят подобаващо”, каза
един от лидерите на тима
Кирил Десподов.

ФУТБОЛ
Лига на конференциите
ПО МАКС СПОРТ 3
22.00 Рома - ЦСКА-Сф
Лига Европа
ПО БТВ ЕКШЪН
19.45 Мидтиланд - Лудогорец
22.00 Лестър - Наполи
ПО РИНГ
19.3 Рен - Тотнъм
22.00 ПСВ - Реал С
ПО МАКС СПОРТ 2
19.45 Галатасарай - Лацио
ПО МАКС СПОРТ 4
19.45 Динамо З - Уест Хем
22.00 Рейнджърс - Лион
ПО БНТ 3
ФУТЗАЛ, СП в Литва
19.55 Бразилия - Чехия
ПО ЕВРОСПОРТ 1
15.30 Обиколка
на Люксембург (III етап)
17.30 Обиколка
на Словакия (I етап)
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