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В над 80 общини няма автобуси
Петстотин фирми са предлагали такава услуга, но само за
година те са намалели с близо 150. Превозвачите настояват за
механизъм за подпомагане на сектора.
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БСП с 4 мерки
срещу скъпия ток

Георги ГЕОРГИЕВ

Субсидия за всяко домакинство за първите
потребени 200 киловатчаса предлага левицата

К

азват, че най-лошо е да повярваш на собствената си пропаганда. Но не по-малко лошо е да
повярваш на собствените си внушения и вяра, че нещата ще се
случат от само себе си, защото
така ни се иска да се случат.
Няма нищо предизвестено.
Това се отнася и за желаното от
мнозина българи преизбиране
през ноември на кандидат-президентската двойка Румен РадевИлияна Йотова. Да, действащият
държавен глава се ползва със смазващо обществено одобрение над
основия си политически противник Бойко Борисов - отрицанието
на всичко онова, което Радев е.
Така поне сочат меродавни социологически изследвания. Но това
изобщо не означава, че победата
на двойката Радев-Йотова е вързана в кърпа. Жалостливите вопли
на Борисов от Перперикон за
президентските избори: “Ще се
бием колкото можем на терена, но
съдията е купен”, не бива да ви
впечатляват. Бившият премиер
под “съдия” има предвид машинното гласуване, за да оправдае
потенциалната загуба на ГЕРБ, но
ситуацията е по-сложна.
Тактиката на опонентите на
Радев е проста, но не и глупава.
Да се извадят максимален брой
кандидати, включително такива
смятани за леви, включително десни, чиито избиратели са разколебани за кого ще гласуват, за да се
размие антигербаджийският вот и
да се отиде на втори тур.
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София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
ПРОМЕНЛИВО

В следващото Народно
събрание БСП ще търси
консенсус за 4 предложения, свързани с преодоляването на последствията от
поскъпването на тока, стана ясно след срещите на
партийното ръководство с
областни и общински пред-

седатели.
Първото предложение е
да бъдат намалени ДДС и
акцизът на енергоносителите за 6 месеца, с възможност срокът да бъде удължен, ако е недостатъчен за
успокояване на пазара и
намаляване на цените. Пре-

движда се и намаляване на
данъка върху храните от
малката
потребителска
кошница. Третата мярка е
субсидия за всяко домакинство за първите потребени
200 киловатчаса. Домакинствата с недостатъчно доходи да имат достъп до

определено количество киловата мощност в продължение на 6 месеца, в случай че спрат да си плащат
сметките, и да не им се
изключва токът, настояват
социалистите.
Стр. 2
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СНИМКА БГНЕС

“Фолксваген Пасат” се запали в движение и изгоря напълно посред бял ден в столичния кв. “Надежда”.
Инцидентът, при който няма пострадали, стана до кръстовището на бул. “Ломско шосе” и ул. “Бели Дунав”
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БСП с 4 мерки срещу
поскъпването на тока
Левицата предлага субсидия за всяко домакинство за първите потребени 200 киловатчаса
4 мерки, с които държавата да подпомогне хората при
поскъпването на цената на
електричеството, предлага
БСП. Идеите бяха обсъдени
на поредната среща на ръководството с областни председатели на партията. Ако правителството не предприеме
сега истински мерки, в следващия парламент при съставяне на правителство БСП ще
търсим диалог и съгласие за 4
конкретни решения, обяви
Корнелия Нинова.
Първото предложение е по
подобие на Испания да бъдат
намалени ДДС и акцизът на
енергоносителите за 6 месеца, с възможност срокът да
бъде удължен, ако е недостатъчен за успокояване на
пазара и намаляване на цените. Предвижда се и намаляване на данъка върху храните
от малката потребителска
кошница, както е в Гърция.
Грижа за потребителите личи
и в третата мярка - субсидия
за всяко домакинство за
първите потребени 200 киловатчаса. Домакинствата с недостатъчно доходи да имат
достъп до определено количество киловата мощност в
продължение на 6 месеца, в
случай че спрат да си плащат
сметките, и да не им се изключва токът, настояват още
социалистите.
“Срещнахме се с над 80 общински председатели на БСП
от цялата страна. От разговорите с тях се потвърждава, че

най-спешният въпрос е какво
да се направи, за да се помогне на икономиката и домакинствата при непосилните цени
на ток, газ, вода, храни, които
постоянно растат. Малкото
увеличение на доходи и пенсии с актуализацията на бюджета вече се стопява от инфлацията”, мотивира предложенията си Нинова. По думите й БСП е готова за разумни
разговори и за дългосрочни
мерки за развитие на ядрената енергетика, за Зелената
сделка, но това трябва да ста-

не на социално приемлива
цена и търсене на съгласие.
Според нея бъдещото редовно правителство веднага трябва да поиска от Брюксел отлагане на затварянето на “Марици”-те за 2035 г., по примера на Полша, която извоюва
отлагане до 2050 г.
“Наясно сме, че има международни тенденции и обективни икономически причини,
на които не може да се влияе
пряко, но и че могат и трябва
да се вземат бързи и адекватни решения за хората, дома-

Фандъкова поиска държавна
помощ за транспорта и парното
Столичната община поиска държавна
помощ за част от градския транспорт и за
“Топлофикация София” заради скъпия ток.
Според кмета Йорданка Фандъкова общинските транспортни дружества “Столичен
електротранспорт” и “Метрополитен”
трябва да бъдат включени в мерките на
кабинета, тъй като заради ръста в цената
на енергията те търпят огромни загуби.
Фандъкова очаква до края на годината от повишената цена на тока да бъде
генериран разход от около 4 млн. лева.
Такъв е приблизително и преразходът на

средствата за улично осветление. “Топлофикация София” е най-големият потребител на природен газ в страната, който
осигурява отопление на над 1 млн. души
и вече търпи значими загуби от повишената цена на природния газ, заяви Фандъкова. Затова тя иска правителството да
предвиди отделни мерки за компенсиране на цената на природния газ. Два са
предложените варианти - да се намери
подобен механизъм за компенсации и да
се осигурят средства от Фонда за енергийна сигурност.

кинствата и бизнеса”, заяви
Нинова. Тя отбеляза, че служебното правителство предлага само компенсация за бизнеса от по 50 лв. за мегаватчас, но чак в бюджета за 2022
г., а дотогава десетки фирми
ще фалират.
“Премиерът на Испания
Педро Санчес въведе шоков
план, с който постига 30% намаление на цената на тока.
Същото прави гръцкият премиер Мицотакис. В Испания
правителството намалява данъка на електроенергията от

5,1 на 0,5%, а 7% данък върху
производството на ток няма да
се начислява до края на годината. В Гърция правителството плаща 80% от увеличението на цените на тока, независимо от доставчика. А до края
на годината домакинствата ще
получат субсидия за първите
потребени 300 киловатчаса.
Тези държавници не чакат
догодина за изработването на
общоевропейска позиция, а
действат в интерес на народите и икономиките си”, даде
примери Нинова.

БСП иска оставката на шефа
на Общинския съвет във Варна
Градският съвет на БСП във
Варна реши съветниците от партията да поискат оставката на председателя на местния Общински съвет
Тодор Балабанов. Въпросът ще бъде
поставен на предстоящото заседание на съвета днес.
Социалистите мотивират решението си с лошото управление на
общинските дружества и предложението за поскъпване на билетите за
градския транспорт. От БСП смятат, че в резултат на некомпетент-

но управление, с малки изключения,
фирмите са в тежко финансово
състояние. Особено остро стои
този проблем в “Градски транспорт” ЕАД, където витаели и сериозни съмнения за злоупотреби, за
които от БСП алармират от години. От партийната централа
допълват още, че съветниците в никакъв случай няма да подкрепят и
предложението за поскъпване на билетите за пътуване в градския
транспорт.

КС отхвърли мораториума върху кабинета „Борисов 3”
Наложеният от 45 Народно
събрание мораториум върху
сделките и назначенията на третия кабинет на Бойко Борисов
противоречи на Конституцията, гласи решението на Конституционния съд по искане на
депутати от ГЕРБ. Съдът беше
сезиран заради наложения на 22
април мораториум върху опре-

делени действия на правителството в оставка. Временната забрана блокира и всички назначения в съдебната система. Мораториумът беше приет с гласовете на 151 депутати от 5
парламентарни групи.
КС намира за недопустимо
с решение на парламента временно да се спира изпълнение-

то на установени от Конституцията и развити в законите
правомощия на президента, на
изпълнителната власт, на други
държавни органи и на съдебната власт. В решението е посочено, че същото важи, дори
когато Министерският съвет
изпълнява функциите си до избора на нов кабинет от съот-

ветния нов парламент.
“Установеният от основния
закон предел на взаимодействие на властите изключва начин на взаимоотношения между тях, при който с решение
на парламента се спира макар
и временно изпълнението на
компетенции, отредени по
Конституцията за други дър-

жавни органи. Конституцията
залага на взаимодействието и
сътрудничеството между властите, като същевременно не
допуска ограничаване с акт на
една от тях на правомощия,
които очертават конституционния облик на другите власти”, са мотивите на конституционнните съдии.
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Слави Трифонов продължава да се
прави на дилетант след
разкритията за вицепремиера му

Половин час преди уречения час за учредяване на Инициативния комитет за издигане на Румен Радев и Илияна
Йотова за втори президентски
мандат пред залата на НДК
вече имаше опашка. Началото
на официалната част се забави
с около час заради големия
брой желаещи да бъдат част от
кампанията и попълването на
необходимата документация
на влизане. 188 души се явиха
като учредители на комитета.
На влизане всеки трябваше да
представи сертификат за ваксинация, прекаран КОВИД-19
или направен часове по-рано
негативен ПСР тест. Военни,
културни дейци, спортисти,
журналисти, кметове, бивши и

ровейки в плиткия си мозък
като археолог и да каже - забраниха ми гъгненост. Това
значи, че не му дават да гъгне и
да говори, означава, че съм репресиран и потиснат. Има кой
да застане срещу всички Чичиковци. Затова д-р Цветеслава
Гълъбова ще го приеме безплатно, ако не - ние ще дадем парите”, обяви в словото си при откриването актьорът Павел
Поппандов, а залата се разсмя
при намека, че е нужен психолог за някои бивши политически величия.
Попандов избра да представи и Заркова с препратка към
изкуството. “По БНТ беше
излъчен филмът “Равновесие”.
Той е отражение на действи-

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

На официална церемония в Гербовата зала на “Дондуков” 2 държавният глава
Румен Радев удостои изявени дейци на културата и изкуството с Почетния знак
на президента. Радев подчерта, че макар и в различни професионални области и
с различни изразни средства, в продължение на десетилетия те по безспорен
начин владеят сцената и сърцата на публиката и влагат огромна енергия
за изграждане на проспериращ културен облик на страната

188 интелектуалци подкрепиха
Радев и Йотова за нов мандат
Журналистът Анна Заркова, психиатърът Цветеслава Гълъбова и диригентът
Йордан Камджалов оглавиха Инициативния комитет зад президентската двойка
Павлета ДАВИДОВА

настоящи политици са част от
хората, които застанаха с имената си зад настоящата президентска двойка. В залата всички те бяха посрещнати с класическа музика и големи екрани, излъчващи кадри от официални срещи на президента Радев и вицепрезидента Йотова.
Журналистът Анна Заркова,
психиатърът д-р Цветеслава
Гълъбова и диригентът Йордан
Камджалов бяха избрани за
съпредседатели на Инициативния комитет.
“В романа на Гогол
“Мъртви души” има един герой
- Чичиков, който купува мъртви
души, за да ги представи за живи
хора. Нашенският Чичиков купува живи хора, за да ги направи мъртви души. И когато пред
него се изправи Бойко Рашков,
той на трудно разбираем език
започва да се оправдава и дори
може да измисли нова дума,

телността преди 40 г., за съжаление днес той звучи още посоциално
и
тягостно.
Смисълът от него е “да си затворим очите”. Защо да ги затваряме? Тогава няма да видим
корупцията, кражбите, шкафчетата с пари, сараите, мафиотските сделки, майките с болни
деца, тези два милиона българи, които не са в България.
Хубаво е, че тези, които сме с
отворени очи, сме мнозинство. Такъв пример е една жена,
която винаги е била с широко
отворени очи, дори когато
мафията се опита да ги затвори, като я заля с киселина Анна Заркова”, приветства я
той на сцената. “Ако сменим
фразата с “да си запушим ушите”, тогава няма да чуем, че
чипът на българина е повреден, че сме калпав материал, че
сме тулупи, че някои са мисирки. Няма да чуем и плача
на нашите майки, баби и дядовци. Затова ви предлагам
човек, надарен от Бога със
специфичен слух, той отлича-

ва фалшивия тон веднага”,
анонсира Попандов и появата
на Йордан Камджалов.
Пролича силно застъпената
подкрепа за президентската
двойка от левите среди - евродепутатите Петър Витанов,
Елена Йончева и Иво Христов,
членовете на ИБ на БСП Кристиан Вигенин и Ирена Анастасова, председателката на
Обединението на социалистките Дора Янкова, проф. Радослав
Гайдарски, Велислава Дърева,
ексдепутатите Тома Томов и
проф. Иво Христов и др. Знакови кметове, избрани с гласовете на БСП, също бяха там.
Представители на “Изправи се,
БГ! Ние идваме”, АБВ и “Има
такъв народ” също бяха в челните редици. Сред учредителите влизат актрисата Цветана
Манева, бившите шефове на
БНТ Иван Токаджиев и Иван
Гранитски, волейболистът Владимир Николов и художникът
Греди Асса, кинорежисьорът
Стефан Командарев, певицата
Росица Кирилова, председате-

лят на СБЖ Снежана Тодорова, първият български космонавт Георги Иванов, историкът
Искра Баева, фотографът Иво
Хаджимишев и др.
Бившият началник на ВВС
ген. Михо Михов посочи, че
кандидат-президентската двойка знае какво е дипломация да се защитават интересите на
нацията и държавата. И той, и
ексдепутатката от БСП Весела Лечева подчертаха, че работата по избирането на Радев и
Йотова за нов мандат тепърва
започва. Много ми харесва политиката, която водите - тя е
за България, моята Родина,
обърна се към Радев и Йотова
поетесата Маргарита Петкова.
Студентът Александър Узунов
от Великотърновския университет пък си тръгна с армаган
- президентът му подари писалката си. До размяна на любезности се стигна, след като
Радев отиде на крака до рожденичката музиковеда Даниела
Кузманова, за да й връчи голям букет.

Бурно одобрение предизвика заключението на вицепрезидента Йотова: “Ние сме заедно с вас. Не преди или след,
а до вас. За да докажем отново, че справедливостта не е
просто понятие за моралната
правота, а кауза, зад която заставаме всички ние в трудния
път да видим България като
съвременна, модерна европейска държава, като приветлив
дом за нашите деца!”
Радев благодари на всички
присъстващи за изразената подкрепа. “Въпреки, че пет години
я усещам при срещите с хората
по всички краища на България,
енергията и зарядът при сформирането на този Инициативен
комитет надхвърлиха очакванията ми. Приемам подкрепата на
българите като оценка на
свършеното до момента в
първия ни мандат, като одобрение на позициите, които заемаме, и на посоката, която следваме”, заяви той.
Още на стр. 9

ЦИК прекрати поръчката за допълнителните машини
Централната избирателна комисия
(ЦИК) е прекратила обществената
поръчка за доставка на допълнителните
1600 устройства за парламентарния и
президентския вот на 14 ноември. Причината е, че и двете подадени оферти
надхвърлят лимита от 9,5 млн. лева. Комисията е решила да обяви нова поръчка,
но още не е ясно дали тя ще бъде с повисока прогнозна стойност или ще е за
по-малко машини. Това ще бъде обсъдено с финансовото министерство.

Допълнителните машини са необходими, тъй като изборната администрация очаква, че двата едновременно провеждащи се вота ще удължат времето за
гласуване. Затова повече секции трябва
да се оборудват с по две устройства. И
за тази поръчка ЦИК се възползва от
законовата възможност да покани конкретни участници по т.нар. пряко договаряне без предварително обявление процедура, която се използва при екстрени обстоятелства. В случая това са

изключително кратките срокове за организирането на изборите. Комисията
отправи покани до производителя на
наличните машини “Смартматик Интернешънъл Холдинг” и до дружествата,
които доставиха нейните устройства за
последните два вота - държавното “Информационно обслужване” и частното
“Сиела Норма”.
В поръчката, разписана на 17 септември, освен 1600-те машини влиза инсталирането на софтуер, смарткарти,

флашпамети, софтуерни лицензи, транспорт и застраховка. “Информационно
обслужване” обаче иска 9 998 450 лв.
без ДДС, а “Сиела Норма” - 9 950 000
лв. без ДДС. При преговорите с ЦИК И
двете дружества са отказали да намалят
сумите.
Говорителят на ЦИК Цветозар Томов увери, че комисията ще направи
всичко възможно да осигури допълнителни устройства, но може да проведе
изборите и с наличните машини.
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Провал на акцията със
заседналия кораб край Яйлата
Разтоварването на азотния тор бе прекратено,
не успя и опит за изтеглянето на плавателния съд
За по-малко от 24 часа се
провалиха два опита за решаването на кризата с кораба
“Vera Su”, който заседна край
защитената местност “Яйлата” в Черно море. Край Камен бряг в понеделник вечерта започна разтоварването на
част от азотния тор, но вчера
по обяд то бе прекратено от
екоминистъра Асен Личев. В
ранния следобед пък бе направен неуспешен опит за изтеглянето на кораба с помощта
на два влекача. Те са сред наймощните, с които страната
разполага, но няма как да се
използва пълният им капацитет, тъй като конструкцията
на кораба не позволява да
бъде дърпан с по-голяма теглителна сила. Втората причи-

на за прекратяването на изтеглянето бе лошото време и прогнозата за засилващ се вятър
и вълнение на морето.
Големи надежди се възлагаха на операцията по прехвърляне на товара на кораба,
която започна в 21,30 ч. в понеделник. Разтоварването
трябваше да стане чрез платнени денкове, които да се
пълнят от грайфер на борда на
кораба чрез специално съоръжение и след това да бъдат
пренесени с кран до баржа.
Между двата съда трябваше да
бъде опънато платно, което да
предотврати евентуално замърсяване. На практика обаче бяха
приложени коренно различни
действия от одобрените. Оказа се, че се е повредила маши-

ната, която на място трябвало
да пакетира товара и така да
го прехвърли безопасно. Затова торът, който е в насипно
състояние, се е изгребвал с
кофа тип “щипка” и голяма
част от него се изсипа в морето, става ясно от видеозапис.
Кадрите показват и отвяване
на товара към сушата. Освен
това баржата, която е трябвало да пренесе разтоварените
количества, също е заседнала.
Все пак до вчера сутринта са
били претоварени около 300
тона тор. Не е ясно какво количество се е изсипало в морето. Отделен риск носи и течът,
който се е образувал от пролука в кораба.
Заради всичко това министър Асен Личев е издал

принудителна административна мярка на Изпълнителната
агенция “Морска администрация” за спиране на дейностите по претоварване от кораба. Според него претоварването в този вид представлява
непосредствена опасност от
замърсяване на акваторията
на Черно море.
Още през уикенда екозащитници алармираха, че всяко забавяне може да е фатално, тъй като се очаква влошаване на времето, а това би поставило под риск вятърът да
разбие кораба в скалите и
целият товар от азотни торове да се излее в морето.
Министърът на транспорта Христо Алексиев бе на мястото на инцидента и комен-

тира, че морската администрация е дала прекалено много
време на корабособственика да
реагира. Той бе категоричен,
че провалът на акцията се
дължи на липсата на ресурсна
обезпеченост през изминалите
години, и я определи като
престъпна безотговорност.
“Никой нищо не е свършил години назад, а ние като екшън
герои сега трябва да решаваме
тази ситуация”, заяви Алексиев и допълни, че ще провери
кой е спал по веригата и ще
има уволнения. Товарният кораб, който е собственост на
турска фирма, но плава под
панамски флаг, заседна в скалите на 20 септември.
Коментар на стр. 8

Вдигат минималната
заплата, но няма
да е 760 лева
Минималната заплата ще бъде увеличена, но не и до
760 лева, както искат синдикатите. Вицепремиерът и
социален министър Гълъб Донев изпрази скептицизъм
към идеите на КНСБ тя да се вдигне със 110 лева от
началото на следващата година. Според КНСБ ръст от
17% спрямо тази година е необходим заради високата
инфлация в България.
В министерството се правят разчети какъв да е новият
размер на минималната заплата, но скок на 760 лева бил
твърде голям и необвързан с другите компоненти, които
участват в определянето й.
От ведомството залагат на увеличаване на социалното
подпомагане на хората, живеещи под линията на бедност,
чрез средства от бюджета. “Ще има плавно нарастване в
броя на хората, които ще бъдат подпомагани с месечни
социални плащания, и от 65 хил. сега за две години те ще
нараснат на 117 хиляди души”, каза министрът.
Донев отрече твърденията на председателя на Асоциацията на заведенията Ричард Алибегов, че в новия си дизайн схемата за подпомагане 60/40 на бизнеси със спад на
оборотите заради коронавируса достига само до държавни
предприятия, заради което щели да последват фалити.

СНИМКА БГНЕС

Четвъртокласничката от старозагорското 6 Основно училище, Ния Казакова
бе отличена с плакет на учебното заведение. Детето е шампион на Азия по
математика за миналата година - за 2 часа Ния е трябвало да реши 30 задачи

Удължиха разследването за
бракониерство срещу ексшефа на ДАНС
Прокуратурата е удължила с 2 месеца разследването
за бракониерство срещу бившия шеф на ДАНС Димитър
Георгиев, съобщи за “Сега”
административният ръководител на районната прокуратура в Благоевград Борислав
Ковачки. Подробности за решението обаче няма. Бившият председател на контраразузнаването бе задържан в
колата си на 20 юли към 23
ч. след сигнал за незаконен
лов в землището на село Полена. Той е бил в компанията

на действащ служител на
ДАНС и на президента на
футболния клуб “Витоша
Бистрица” Сергей Ташков,
които също бяха арестувани.
И тримата обаче отрекоха да
са ходили на нощен лов, който е абсолютно забранен.
В един от автомобилите,
с които се е придвижвала
дружинката, беше открит
труп на диво прасе, ловни
оръжия, скъпи автомати и
голямо количество стоп патрони с шумозаглушител.
Когато видели полицаите,

ловците изхвърлили торбичка с патрони от колата. Те
се оправдали, че убитото
прасе
куцало,
затова
извършили санитарен отстрел, за да не зарази други
животни. “Не съм убивал
животно. Нито знам, че е
имало убито прасе, нито
имам нещо общо с това. Нямам общо с другата кола, в
която е открито животното,
нито познавам добре хората
в нея. Возил съм се в отделен автомобил”, твърдеше
ексшефът на ДАНС.

126 души са вече с трета доза
До обяд вчера 126 българи са
си поставили трета доза ваксина
срещу КОВИД-19. Това показва
справка в Националната здравноинформационна система. Това е
станало в областите София, Бургас, Пловдив, Варна, Плевен, Враца, Кюстендил, Шумен и Ямбол.
Тази имунизация се прави само
по желание, но се препоръчва да
се прилага на няколко рискови
групи - за хора с имунни дефицити, в домове за възрастни хора и
социални институции за настаняване, медицински персонал с висок риск от заразяване, хора над
65 години.
Рекорден брой заразени деца

през предходното денонощие показват данните на информационния портал - 263. Почти 320 на
100 000 души достигна 14-дневната заболеваемост от коронавирус
у нас, като са тревожни и данните
за приетите в болница - 960 души
за 24 часа. От тях само 63 души са
ваксинирани. Висок остава броят
на новите случаи - над 2500. Тези
стойности ни връщат към средата
на април в разгара на третата
вълна. Процентът на положителните проби е над 10, а 149 души
са починалите.
В болниците в Троян, Тетевен
и Луковит няма свободни легла за
пациенти с коронавирус.

www.duma.bg
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Близо 27% от фирмите у нас
отчитат спад на приходите
Дистанционно са работили
8,4 на сто от предприятията
През август 2021 г. 26,6%
от българските нефинансови
предприятия отчитат спад при
техните приходи от продажби,
а 6,3% от тях са пристъпили към
съкращаване на персонал, докато 5,6% - към наемане на нов
персонал. Това показват резултатите от поредно бизнес изследване на НСИ сред производствените компании в страната, целящо да предостави информация за ефекта от извънредното положение заради пандемията върху най-засегнатите сектори на икономиката.
В последната анкета на НСИ
26,6% от фирмите извън финансовата сфера посочват, че са
имали намаление в приходите от
продажби на стоки или услуги
през август в сравнение с юли,
когато 26% от тях бяха на това
мнение. В същото време 58,1%

посочват, че не е имало промяна в приходите от продажби
през август (спрямо 55,7% през
юли), а при 15% е имало увеличение (спрямо 18% с увеличение на приходите от продажби
месец по-рано). Най-висок процент от компаниите, чиито приходите от продажби на стоки и
услуги отбелязват спад през август (37,5%), са фирмите от икономически дейности “Култура,
спорт и развлечения, ремонт на
домакински вещи и други дейности”, като за индустрията
този относителен дял е 30,4%, а
за дейностите “Търговия, транспорт и ресторантьорство” и
“Строителство” - съответно
29,9% и 19,1 на сто. По отношение на наетия персонал 20,9%
от нефинансовите предприятия
са предприели през август
стъпки за ползване на платен

отпуск по отношение на наетия
от тях персонал, докато 8% от
компаниите са пуснали персонала си в неплатен отпуск, а при
8,4% е имало дистанционна
форма на работа.
Освобождаване на наети служители през август са предприели 6,3% от предприятията, участвалите в експресната анкета

Газът ще поскъпне през
октомври с повече от 16%

Николай Павлов
на природен газ, не
предвиждат намаление
на цените за зимния сезон, като тези прогнози
показват запазване на
нивата през следващото
тримесечие, дори и през
първото тримесечие на
2022 г. За последния
месец цените на европейските газови пазари
са скочили с над 50
процента. При всички
положения, дори и при
тези увеличения “Булгаргаз” ще предлага газа
минимум на 20 процента по-евтино в сравнение с тези цени.
Пред БНР експерти
допуснаха, че цените на
синьото гориво за другия
месец може да достигнат
90 лева, което означава

настоящата си дейност (спрямо
95,8% на това мнение при предходното аналогично проучване
на НСИ за юли), 1,6% смятат да
преустановят временно дейността си (при 1,6% и през юли),
а 2,2% заявяват, че ще прекратят дейността си (при 1,5% на
това мнение при предишното
проучване за юли).

Казусът с Кристалина Георгиева
стигна до президента на САЩ

СНИМКА БГНЕС

През октомври газът
ще поскъпне с повече
от предвижданите 16
процента. Това стана
ясно от думите на
изпълнителния директор на “Булгаргаз” Николай Павлов по време
на вчерашното открито
заседание в КЕВР. Причината е, че обсъжданата прогноза на “Булгаргаз” е правена преди
близо три седмици, а
само за последния месец цените на европейските борси са се увеличили с 50 на сто в
резултат на по-голямото търсене на синьо гориво, каза Павлов. Според него прогнозите на
водещите агенции, които наблюдават пазара

на НСИ, след като през юли
подобна мярка предприеха 6,5%,
а в разгара на пандемичната
криза и въведените строги карантинни мерки през март и
април 2020 г. - съответно 17,2%
и 18,5%. За следващия месец
(септември) 94,4% от анкетираните нефинансови предприятия
прогнозират, че ще продължат

повишение за октомври с
над 25 процента. “Цените в България са с около
20 процента по-ниски.
Следим непрекъснато
изявления, които могат
да повлияят на цената на
природния газ в световен
мащаб. Изявлението, което направи руският президент Путин преди два
дни, че ще се увеличат доставките на руски природен газ за Европа, очаквам да даде своето отражение в намаляване цените и вероятно след
месец ще видим дали има
такава промяна, когато
обсъждаме цените, които трябва да бъдат определени за ноември”, коментира председателят
на КЕВР Иван Иванов.

Двама влиятелни сенатори от Демократическата и Републиканската партия
са изпратили писмо до президента на
САЩ Джо Байдън с настояване да се
хвърли повече светлина върху скандала с манипулираните данни на Световната банка за класацията на държавите
по условия за бизнес. Председателят на
сенатската Комисия за външни отношения Боб Менендес и Джим Риш са
изразили тревога от констатациите в
независим доклад, че бившата изпълнителна директорка на Световната банка
Кристалина Георгиева и настояща
председателка на Международния валутен фонд е упражнявала натиск над
подчинените си служители да изопачат
данните за Китай през 2018 г., за да
подобрят класацията му в годишния
доклад на банката, наречен “Doing
Business”.
“Като се има предвид колко важно
е тези данни да не подлежат на оспорване, твърденията за манипулации са
дълбоко обезпокоителни”, пишат сенаторите. “Ефектът, който тези твърде-

ния биха могли да окажат върху силата
и репутацията на нашите международни финансови институции и системата
от Бретън Уудс, все още са неизвестни
- но със сигурност няма да бъдат добри”, се казва в писмото. Сенаторите
напомнят, че някои програми на САЩ
за чуждестранна помощ са се основавали на класацията “Doing Business”,
което означава, че може би са били
повлияни от подправени данни. Те
обръщат внимание, че възраженията на
Кристалина Георгиева срещу отправените й обвинения не са били подкрепени с никакви доказателства.
Атаката срещу управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева не е
за предполагаемо фалшифициране на
данните на Световната банка или за
нейното управление. Тук става дума за
ролята на Китай, а мнозина в американския Конгрес са срещу Георгиева, защото тя не е заклет враг на Пекин, пише
във “Файненшъл таймс” директорът на
Центъра за устойчиво развитие към Колумбийския университет Джефри Сакс.

Външният дълг с рекорден ръст
Брутният външен дълг в сектор
държавно управление към края на юли
2021 г. нараства с цели 35% (с 2,1637
млрд. евро) спрямо края на юли 2020
г. и достига 8,3539 млрд. евро, като
външните задължения представляват
12,7% от БВП на нашата страна, показват данни на БНБ. В края на юли
брутният външен дълг на България
(частен и държавен) е в размер на
40,5277 млрд. евро (61,7% от прогнозния БВП), като се увеличава с 2,9423
млрд. евро (повишение със 7,8%) спрямо края на юли 2020 г., когато брутният външен дълг беше в размер на
37,5855 млрд. евро. Дългосрочните
задължения през юли тази година са в

размер на 34,152 млрд. евро (52% от
БВП и 84,3% от брутния външен дълг),
като нарастват с 2,5343 млрд. евро
(повишение с 8%) спрямо юли 2020 г.
Краткосрочните задължения на
България възлизат в края на юли на
6,3757 млрд. евро (9,7% от БВП и
15,7% от брутния външен дълг), увеличавайки се с 408 млн. евро (с 6,8%)
спрямо края на юли 2020 г. През юли
2021 г. външните задължения на банките и фондовете на паричния пазар в
нашата страна възлизат на 4,3902
млрд. евро (6,7% от БВП), като се увеличават със 195,3 млн. евро (повишение с 4,7%) спрямо същия период
година по-рано.
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В над 80 общини у нас вече
няма автобусни превози
150 фирми са прекратили дейността си само за година
Над 80 общини в България вече нямат автобусни
превози. Около 500 фирми
извършваха такъв тип превози, те намаляха само в рамките на една година с около 150.
Това каза пред БНР Ивайло
Константинов от Националното сдружение на автобусните превозвачи в България.
Повод за коментара е насроченият за вчера протест на
бранша, който бе отложен за
13 октомври. В понеделник
правителството обеща да се
осигури механизъм за подпомагане на сектора в рамките
на две седмици. Действията
до момента не са политически, единствената цел е секторът да продължи да съществува, каза Константинов.
Той посочи, че от края на май
е преустановено действието
на мярката за подпомагане на
автобусния сектор с 290 лв.
за всеки транспортен служител. От края на юли вече не
действа и мярката 60/40, ко-

ето е лишило бранша на автобусните превозвачи от сериозна помощ, поясни Константинов.
По думите му това е довело до невъзможността голяма
част от фирмите да упражняват дейността си. Ивайло Константинов уточни, че превозите по редовните автобусни
линии трябва да се осъществяват с или без пътници и при

съответните отстъпки за определени категории пътници и
не могат да преустановяват
обслужването. По думите му
близо
150
дружества,
извършващи редовни автобусни линии, са преустановили
дейност. Около 500 фирми
извършваха такъв тип превози, те намаляха само в рамките на една година с около 150.
Сред най-големите губещи са

общинските предприятия и
големите предприятия, които
по никакъв начин не бяха компенсирани, посочи Ивайло
Константинов. От правителството са поели ангажимент от
излишък от някоя от другите
мерки или с трансфер на бюджетни средства да бъдат компенсирани най-засегнатите
сектори в автобусния бранш.
Това според Константинов е
най-губещият сектор от началото на пандемията, защото
наред с косвените разходи
произвежда ежедневно и преки оперативни загуби.
Ние всички, 99,9% от превозвачите в България в автобусния транспорт нямаме намерения и нямахме намерения
да предприемаме никакви
стачни действия, декларира
Васил Пиронков, председател
на УС на Камарата на автобусните превозвачи. Той е
скептичен, че за две седмици
ще може да се стигне до изплащане на средства към

превозвачите. Цената при редовните автобусни линии
трудно би могло да бъде коригирана, процедурата не е
лесна, изтъкна Ивайло Константинов. “Или ако се случи
това, то е само с процента на
инфлацията, който не е никак
малък. Ако ще има такива
поскъпвания, те ще бъдат разрешени от възложителя и то с
процента на инфлацията”, добави Васил Пиронков. Според
Константинов няма нагласа
сред превозвачите за “търсене на различна от тази цена,
защото проблемът не е цената, проблемът е в броя на
превозените пътници, особено в рамките на последната
година и половина”. “Българският гражданин в този тежък
момент е достатъчно обеднял.
Ние трябва да издържим, без
да увеличаваме цените”, категоричен е Пиронков. Той обаче допълни, че има общини,
които години наред не са променяли цената, и там могат да
се очакват промени за превози на къси разстояния.

Оборотът на борсите скочил
с 50% след проверките на НАП

ББР ще отпуска директни
заеми на малки фирми

С 50 процента е нараснал оборотът на големите борси за плодове
и зеленчуци и движението на стоката с надлежно издадени фактури и
транспортни документи.
Това отчита Националната агенция по приходите (НАП), след като
преди три седмици започна денонощни наблюдения в 13-те най-големи борси в страната. На
входа и изхода на тържищата са организирани
контролно-пропускателни пунктове, където инспекторите продължават
да следят за произхода
на стоките, придружава-

Българската банка за
развитие (ББР) започва
нова програма с подкрепата на Паневропейския
гаранционен фонд, съобщиха от банката. Идеята
е да се насърчат инвестициите и да се намалят
негативните последици
от пандемията. Схемата
е специално насочена
към малкия и средния
бизнес, творческите индустрии и стартиращите
предприятия в производството. Новата програма е в размер на 40 млн.
евро и предвижда отпускането на директни заеми с по-ниски от стандартните изисквания за
обезпечение и самоучастие, в зависимост от
проекта и бизнес исто-

щите ги документи и
укриване на приходи от
продажби. Проверките
обаче вече излизат извън
борсите, тъй като част
от рисковите търговци
са изнесли дейността си
около тях. Те търгуват
без необходимите документи на паркинги и
нерегламентирани складове в близост до редовните борси. Инспекторите на НАП ще контролират и санкционират
тази нелегална търговия
съвместно с органите на
МВР.
Към 24-часовото наблюдение ще бъдат добавени още тържища за

плодове и зеленчуци,
съобщиха от НАП. Досега са проверени над
40 000 превозни средства, обекти и търговци. “Проверките на
тържищата и местата
около тях продължават
съвместно с полицията.
Правим това не само в
полза на бюджета, но и
за да защитим търговците, които съвестно спазват закона. Ще останем
толкова дълго, колкото
е необходимо, за да ограничим нелоялната
конкуренция”, каза заместник-изпълнителният директор на НАП
Георги Димов.

Заетите в ИТ сектора
се увеличават с 9 на сто
В България ИТ секторът е добре развит, последните години той показва все
по-голям и по-голям ръст със 72 000 заети
работници и нарастване на годишна база
на заетите с 9 процента. Това каза служебният министър на икономиката Даниела Везиева на откриването на международна виртуална конференция на тема
“Изкуственият интелект и киберсигурността: Изобилие от потенциал”, организирана от Дипломатическия институт в
България. Данните сочат, че за 2021 г.
този сектор ще бъде трети от 18-те индустрии в България, които най-бързо се
развиват, като това ни дава шанс да развиваме съвсем различна индустрия и високите технологии да навлизат във всички

останали сектори, заяви министърът.
По думите на Везиева, в програмния
период до 2030 г. е насочен финансов
ресурс по тематична ос “Индустрия 4.0”,
като иновациите ще бъдат въведени в
различни сектори на база регионални политики. За тази секторна политика са
предвидени около 390 милиона лева грантове и инвестиционни финансови инструменти. С помощта на всички участници в
тази индустрия, на ИТ сектора, на хората,
които се занимават от години с киберсигурност, се разработват критерии, които
ще ни дадат възможността да направим
устойчив бизнес в малките и средни предприятия, в тях да навлизат високи технологии, посочи Везиева.

рията на кандидатстващите фирми. Кредитите
за компании с творчески
дейности, които са сред
най-засегнатите от пандемията, са до 500 000
лв. Основни предимства
са намаленото изискване за обезпечение и минимално самоучастие 10% от размера на

търсения заем.
Новосъздадените
компании без кредитна
история, които са с найзатруднен достъп до
финансиране, могат да
кандидатстват за заеми с
таван от 250 000 лв., без
да е нужно да залагат
имуществото си или да
търсят платежоспособен
съдлъжник. Гаранция за
банката ще бъде закупеният чрез заема актив.
Малките и средните
предприятия от всички
сектори, които не попадат в другите два сегмента, също могат да се
възползват от по-добри
условия по заемите: от
100 000 лв. до 5 млн. лв.,
за срок до 10 г. и гратисен период до 18 месеца.

Затваряме въглищните
централи до 2040 г.
Нормално е да се говори за индикативна дата за затваряне на въглищното
производство у нас между 2035 г. и
2040 г. Това заяви вицепремиерът по
управление на европейските средства
Атанас Пеканов по време на кръгла
маса “Справедлив преход и индустриална модернизация в България”, организирана от Института за устойчив
преход и развитие. По думите му в
националните планове за възстановяване и устойчивост на всяка страна в
Европейския съюз са заложени такива
индикативни дати. Според него разго-

ворите, свързани с тях, трябва да минат през решение на парламента и са
въпрос на преговори. Не е редно служебен кабинет да взема такива важни
за страната решения, смята Пеканов.
Той посочи, че е важно да се предприемат подобни мерки във връзка с
въглищните региони, които да осигурят не просто работни места, а и достойно заплащане. Според вицепремиера България се е забавила с дискутирането на тези проблеми и с планирането как да бъде осъществен енергийният преход.
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Заловиха 500 бежанци
край Лампедуза
Повече от 500 мигранти са
били заловени край бреговете на
италианския остров Лампедуза.
Според кмета Тото Мартело
старата рибарска лодка, превозваща бежанци от Азия и
Африка, е пристигнала от Либия. “В момента се извършват
всички процедури, предвидени в
такива случаи, като се започне
с предоставянето на първа помощ и санитарен контрол на
хората”, каза той пред репортери. Мигрантите са от Сирия,
Мароко, Бангладеш и Египет.

39 души са блокирани
в шахта в Канада

СНИМКИ БГНЕС

Служители на авиокомпанията “АлИталия” протестират в Рим срещу решението да бъдат върнати на
работа само 2800 човека от общо 10 500. Гневни плакати с послания: “20 години управление = 20 години
провал”, както и упреци срещу премиера Марио Драги заляха улиците на столицата

Беларус върви към
сменяемост на лидера
Обществото не желае сътресения, увери
посланикът у нас Александър Лукашевич
В Беларус активно тече процес на
конституционна реформа. В него участват представители на конструктивната опозиция, заяви беларуският посланик у нас Александър Лукашевич на
среща с журналисти в СБЖ в рамките
на практиката на съюза за свободен
обмен на мнения. “Модернизирането на
конституционните норми се провеждат
в открит формат, включващ широката
общественост и експерти”, добави посланик Лукашевич в отговор на въпрос
на ДУМА. Той уточни, че догодина ще
се проведе референдум за конституционната реформа. По думите му тя предвижда въвеждането на мандатност за
президента (до два мандата) и
прехвърлянето на негови пълномощия
върху парламента, правителството и
местните органи на властта. Предвижда се също засилване ролята на парти-

ите в обществения живот на страната.
“Обективният еволюционен ход в
развитието на Беларус има подкрепата
на абсолютно мнозинство беларуски
граждани”, продължи дипломатът. Според допитвания по-рано тази година 7080% от беларусите одобряват този
подход и не приемат протестите срещу
президента Александър Лукашенко.
Това, впрочем, бе потвърдено и от
цитираните на срещата думи на живеещата и работеща у нас беларускиня
Альона Филатиева в репортаж на “Дойче веле” от това лято. Обобщавайки
общуването си с роднини и приятели в
Минск, тя бе заявила: “Хората искат
отново да живеят в онова спокойствие,
което с години е градил нашият президент. Новите тенденции в страната няма
да доведат до нищо добро”.
Посланикът Лукашевич изтъкна, че

Зелените и либералите
първи преговарят
След парламентарните
избори в Германия двете помалки партии - Зелените и
либералите, първо ще преговарят помежду си преди да
водят коалиционни разговори с победителя, социалдемократическата партия, или
втората политическа сила,
консервативния блок ХДС/
ХСС. Зелените и либералите са сигурните участници в
следващото правителство.
Във финансовата и климатичната политики имат съществени разминавания, които
могат да се окажат сериозен

проблем. Постигането на коалиционно споразумение ще
е много трудно, но всички
партии са категорични, че
трябва бързо да се състави
правителство.
Междувременно стана
ясно, че 55% от германците
предпочитат страната им да
се управлява от коалиция,
водена от социалдемократите, според проведена в деня
на вота анкета, съобщи БНР.
Те смятат, че след 16 години управление на Ангела
Меркел десните трябва да
останат в опозиция.

в отговор на враждебната политика на
Запада страната му спря участието си
в “Източното партньорство”, започна
и процедура по прекратяване на Споразумението за реадмисия с ЕС, ограничи и дейността на различни фондове,
програми и организации на Съюза в
Беларус. Отделно бяха предприети
мерки срещу редица нови информационни ресурси, избуели преди и след
президентските избори на 9 август 2020
г., разпространявали грешна информация и призовавали към екстремизъм. В
страната са регистрирани 2000 медии,
около 1300, от които са частни.
Стана ясно, че в началото властите
не са смятали, че започва “цветна революция” отвън. Но след отминаването
на бурята те са започнали проверки на
тези ресурси и са установили, че се
финансират от отделни западни страни, а и са имали проблеми с плащането
на данъците. В резултат Върховният
съд на страната ги забрани, уточни
посланикът.

Пхенян няма да спре
тестване на оръжия
“Никой не може да отрече правото на Пхенян да тества
оръжия”. Това заяви посланикът на Северна Корея в ООН
Ким Сонг в отговор на южнокорейските военни, които заявиха, че северната им съседка е изстреляла “неидентифициран снаряд” в морето край източния си бряг. “Никой не
може да отрече правото на самозащита, за да може КНДР да
разработва, тества, произвежда и притежава оръжейни системи, еквивалентни на тези, които притежават или разработват от тях”, каза Ким, имайки предвид Южна Корея и САЩ.
“Ние просто изграждаме националната си отбрана, за да се
защитим и надеждно да защитим сигурността и мира в страната”, добави той. И заключи, че годишните съвместни военни учения между Щатите и Сеул и “разполагането на
всякакви стратегически оръжия” към Север трябва да бъдат
спрени “за постоянно”. Припомняме, че Пхенян е подложен
на множество международни санкции заради забранените си
програми за ядрено оръжие и балистични ракети.

Най-малко 39 миньори са
блокирани в шахта на мина, разположена близо до Съдбъри, в
канадската провинция Онтарио,
съобщи каналът CTV. Колко време хората са били под земята,
както и други подробности за
инцидента все още не се съобщават. Мината е открита през
2014 г. В нея работят около
200 души.

Важен свидетел срещу
принц Андрю
Жена, която твърди, че е видяла принц Андрю да танцува с
жертва на сексуално насилие, се
е съгласила да свидетелства
срещу него в САЩ. Шукри Уокър
е готова да се изправи срещу
херцога на Йорк в съда и да
разкрие подробности от среща с
него в нощен клуб в Лондон през
2001 г. Андрю е подсъдим по дело
в Ню Йорк от Вирджиния Джуфре. Тя твърди, че три пъти е
насилвана сексуално от него.

Забраняват кучешкото
месо в Корея
Южнокорейският президент
Мун Джеин предложи да се обмисли забрана за кучета като
традиционен корейски деликатес. Причината е загубата на
популярност през последните години, съобщи Би Би Си. Около
милион четириноги се убиват
всяка година за производство на
месо в страната. Разглежда се
програма за защита на бездомните животни. Много възрастни хора са против, защото смятат че месото е от полза за
здравето им.

Жителите на Бангладеш се редят
на опашка за ваксина срещу
КОВИД-19. Мъжете и жените са
разделени, както повеляват
законите. Целта на здравните
служби е да имунизират
7.5 милиона души в чест на
75-ия рожден ден на премиера
им Шейк Насина
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Детската градина
Павлета ДАВИДОВА

Слави Трифонов от
няколко месеца играе
ролята на невинно дете.
От време на време пуска наивистични статуси, в които се сърди, че
някой му се скарал, и
отказва да понесе каквато и да било отговорност за поведението си.
Само преди няколко
месеца бе готов да си
къса ризата за Петър
Илиев, когото щяха да

правят министър, вицепремиер, че защо не
и премиер - нали е
мултифункционален.
Добре, че господинът
реши да се изяви медийно и даде интервю,
в което разкри макар
и малка част от истинската си същност. Сега
официално се оказа, че
е плагиат.
След като се опомниха от първоначалната си сляпа защита, в
“Има такъв народ” май
се ориентираха какво
се задава, защото името на проектовицепремиера внезапно изчезна от сайта им. Вчера
пък зам.-шефката на
партията жалостиво се
примоли темата “Илиев” да бъде забравена,
защото имало по-важни
въпроси. Досадно им е
да отговарят защо пла-

новете им за управление минават през такива спорни личности.
Да, ама само в детската градина такива
прийоми минават. Големите хора зряло
обясняват, извиняват
се и вземат мерки
грешките да не се повтарят.
От ИТН ни успокояват, че плагиатът не е
в листите им, ама той и
преди не беше, а щеше
да е в правителството.
Тогава всички дружно
се посмяхме на визията, гласа и поведението му. Само дето, ако
беше блеснал ден-два
по-късно, ИТН вероятно щеше да се спогоди
с “протестните” партии и да му осигури
възможност да коли и
беси, образно казано.
Хората с комплекси са

опасни, особено ако се
докопат до властови
позиции.
Не му прави чест на
Слави Трифонов да се
оправдава, че не носи
отговорност за казус,
“който, ако въобще се
е случил, е бил много
отдавна”. Той вече не е
само водещ, а е политик. Не е и в детската
градина да се цупи и да
вика “на си ти куклите,
дай си ми парцалките”.
Би трябва да мисли
преди, а не след като
предлага някого за
нещо. “Не съм от тук и
съм за малко” не е управленско и не помага
за смяна на модела,
каквато
претенция
имат Трифонов и ИТН.
Време е да се стегнат,
ако наистина не е само
поза искането им да
оправят държавата.

Екокриза
Деси ВЕЛЕВА

Въздухът си отровихме, през зимата
малки и големи градове не могат да дишат от
мъгли и пушеци. Водата от чешмите тече или
мътна, или с уран.
Гори и поляни са
превърнати в незаконни сметища. Досега
само морето търпеше

мръсните канали да се
изливат директно в
него, но дойде време и
то да е на прага на истинска екологична катастрофа. Вече седмица някой се почесва по
перчема и се чуди няма
ли да се вдигне нивото
на морето, та да се премести сам заседналият
кораб, пълен с азотен
тор. Може би за институциите е достатъчно,
че плавателният съд е
чужд и едно изчакване
на собствениците му
сами да вземат мерки е
било разумен вариант
в първия момент. Колата обаче е на път да
се прекатури, даже наполовина вече се е
обърнала, и лъсна грозната истина за безси-

лието, липсата на готовност и координираност на отговорните
ведомства да се справят с надвиснал сериозен екопроблем.
Картините с разливащ се в морето тор,
развалени
машини,
продънени кофи, заседнали баржи можеха да
предизвикат смях, ако
не бяха толкова трагични. Те обаче са
следствие от дългогодишна
липса
на
поддръжка на техника
и кадри, способни да
се справят с една или
друга ситуация. Поредицата от провалени
опити за преодоляването на кризата през
последнити дни изясни
състоянието на цял

сектор, който трябва
да реагира адекватно и
бързо при а варийни
ситуации.
А кой и защо не е
следвал начертаните
действия и правила е
въпрос, който трябва
да се разнищи веднага
след преодоляването
на критичната ситуация и виновният да си
носи последствията от
действията или бездействията. Дано само
жертва да не стане морето и неговите обитатели. Както и онези
български туристи, които все още са му верни, не са се отказали да
го навестяват през лятото и не са кривнали
към прозрачните води
на чуждите морета.

Пълна мобилизация
От стр. 1
Първото следствие
от това ще бъде, че
вторият тур ще се
представя като победа
над двойката Радев-Йотова и привържениците на статуквото ще
получат психологическо предимство.
Второто следствие
ще бъде започването на
пазарлъци и извиване
на ръце за подкрепа на

21 ноември. Според
някои социолози при
пълна мобилизация на
електоратите на ГЕРБ
и ДПС, известни със
своята дисциплинираност, на втория тур можело да има неприятни
изненади за привържениците на промяната в
България.
За да се не стига
дотам, са необходими
две неща - масово гласуване, от което ГЕРБ

и ДПС винаги са се
страхували, защото ще
им свали резултата, и
пълна мобилизация.
Мобилизация на всички онези, от ляво, от
дясно, от центъра, от
където искат и да са,
хора, които виждат
във фигурата на Румен
Радев оня стълб, около който се обединяват демократичните
сили в страната, независимо от тяхната

идеология.
Нужна е победа
именно на 14 ноември,
защото тя ще покаже,
че страната наистина
къса с едноличната
власт, простащината,
корупцията, шуробаджанащината, мисирщината в журналистиката
и баналната некадърност и крадливост в
управлението на България, белязали последното десетилетие.
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СВЕТОВЕН ДЕН НА СЪРЦЕТО. Провежда се
от 2000 г. по инициатива на Световната
федерация на сърцето,
подкрепена от СЗО, в
партньорство с ЮНЕСКО и др. международни организации.
1650 - В ЛОНДОН Е ОТКРИТА ПЪРВАТА В
СВЕТА БРАЧНА АГЕНЦИЯ. Основател е англичанинът Хенри
Робинсън. Службата за адреси и
срещи служела на дамите и господата за намиране на решения
на правни въпроси. Основателят
й бил писател по религиозни и политически въпроси. Пуритан, Хенри Робинсън стриктно съблюдавал службата да не толерира безнравствено или
неуместно поведение.
1765 - РАЖДА СЕ КАРЛ ЛУДВИГ ХАРДИНГ,
НЕМСКИ АСТРОНОМ (УМИРА 1834 Г.). Открива
астероида Юнона - един от найголемите в основния пояс, с диаметър от 234 км, и още три комети. Публикува Atlas novus
coelestis - звезден каталог със 120
000 звезди. Кратерът Хардинг на
Луната е наречен в негова чест,
както и астероидът Хардинг.
1829 - СЪЗДАДЕНА Е ПЪРВАТА СЪВРЕМЕННА
ПОЛИЦИЯ В СВЕТА. Началото
на Metropolitan Police в Лондон,
известна още като Скотланд
Ярд - името на улицата, на която се е намирала първоначалната сграда на полицията, поставя Робърт Пийл - британски политик, два пъти министър-председател. Днес главната квартира на лондонската полиция е разположена в Уестминстър. В нея работят 27 000
души, които отговарят за територия от 787 кв.км
и население над 6 млн. души.
1901 - РАЖДА СЕ ЕНРИКО ФЕРМИ, ИТАЛИАНСКИ ФИЗИК (УМИРА 1954
Г.). Основните му изследвания и
постижения са в областта на
атомната и ядрената физика,
статистическата механика, космическата физика, физиката на
високите енергии и астрофизиката. Той е един от основоположниците на квантовата механика. В построения от него първи ядрен реактор осъществява
първата верижна реакция.
1954 - СЪЗДАДЕНА Е CERN - ЕВРОПЕЙСКАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. 12
страни подписват конвенция за
учредяването й.
България се присъединява през
1999 г. Най-голямата в света лаборатория по
физика на елементарните частици е разположена на границата между Франция и Швейцария,
западно от Женева. Основната функция на CERN е
да осигури поддръжката на няколко ускорителя и
друга апаратура, нeобходими за изследвания в областта на физиката на елементарните частици.
2008 - УМИРА КОНСТАНТИН ПАВЛОВ, ПОЕТ
И КИНОСЦЕНАРИСТ (Р. 1933
Г.). Оригинален творец със силно влияние върху модерната
българска поезия и култура. Стиховете му са преведени на френски, английски, испански, немски,
полски, руски, сърбо-хърватски,
унгарски и др. езици. По негови
сценарии са създадени едни от най-известните
експериментални български филми - “Чуй петела!”, “Нещо във въздуха”, “Съдбата като плъх” и
др. Носител на редица престижни награди.
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РУМЕН РАДЕВ:

Президентството се утвърди
като стълб на стабилността
и държавността
На фона на безпрецедентния срив на
доверие в политическата система и институциите, на общата криза на законността, президентството се утвърди като
стълб на стабилността и държавността,
заяви държавният глава Румен Радев. Той
бе категоричен, че дори и в най-тежките
времена на обсада, на непрестанни атаки
и клевети, те не са се отклонили от мисията си и изброи седем основни принципа: да отстояват държавността и интересите на българите; да бъдат коректив и
последна бариера срещу беззаконието и
лобизма; да фокусират общественото
внимание върху недъзите на политическата система; да задават дневния ред по
важни теми; да обединяват около значими каузи; да работят за модернизацията
на България и да отстояват българския
интерес зад граница.
Радев посочи, че в тази отговорна
мисия от изключително значение е човекът до теб. “Аз съм истински щастлив,
че я продължаваме заедно с г-жа Йотова.
След 5 години ние сме още по-сплотен и
непоколебим екип. Нашето единомислие
и коректно партньорство е рядкост за
токсичната политическа среда на непреглътнато его, личностни конфликти и
обвинения. То е и залог за нашия успех”,
заяви Радев. Той подчерта, че с Йотова
не са били пасивни наблюдатели и не са
се крили зад институционалния комфорт.
“Бяхме с вас и не ви предадохме - във
вашето недоволство, във вашата надежда
за свободна, справедлива и солидарна
България”, смята той.
“Предстои ни избор. Не просто за
президент и вицепрезидент, а избор цен-

ностен, избор на бъдеще. Избор, в който
ще разчитам на вашата мъдрост, вяра, воля
и енергия. Затова искам да заявя това,
което беше мое кредо през последните
пет трудни, но вдъхновяващи години: да
бъда с народа си. Казвам го и днес: С вас
съм!”, заяви той в края на речта си, с
което предизвика бурни аплодисменти.
Държавният глава е наясно, че президентската институция символизира единството на нацията, но не като ням свидетел на беззаконието и гарант на комфорта на облагодетелстваните. “Единството
не е механичен сбор на грабители и ограбени, на лъжци и излъгани. Единението е осъзнато обединение около демократични ценности, около гражданската
воля да се разпознаят и следват съдбовно
значими обществени цели”, категоричен
бе Румен Радев. “Антимафиотският консенсус се роди на площадите и се пренесе в изборните урни, защото няма нормален човек, който да приема произвола,
беззаконието и корупцията. Неуспехът
на партиите на промяната да съставят
действена демократична алтернатива е
само етапен провал. Обществото е зряло
за промени. Въпрос на време е те да изкристализират в законите и в начина на
тяхното прилагане”, смята той.
“Десетилетното срастване на управляващата партия с държавата, развихрилата се корупция, концентрацията на
пари в близкото до властта обкръжение,
упражняването на влияние чрез страх и
манипулации, насажданите с години лъжи
и демагогия, отровената медийна среда
затормозяват промените. В този турбулентен преход ще има нужда от стабилна

институция с доверие, с ясни ценностни
устои и посока, която да остане на страната на хората. За нас това е осъзнат
дълг. Затова още през януари с г-жа
Йотова излязохме с Послание за Нова
България и обявихме намерението си да
се кандидатираме за втори мандат.
Потвърдихме, че ще продължим да следваме неотклонно пътя към най-важната
според нас непосредствена национална
цел - укрепването на държавността. Без
нейното постигане всякакви нови управленски конфигурации и техните икономически и социални политики ще попадат в плен на олигархията и ще бъдат
обречени на провал, а страната - на изо-

станалост”, обясни президентът.
Радев увери, че ще продължат борбата за честни и достъпни избори, за
излъчване на нов тип управление - синтез на почтеност и компетентност, укрепване на върховенството на закона,
пресичане на злоупотребата с власт и
кражбите, за инвестиции в човешкото
развитие, гарантиране на свободата на
медиите. “Само така ще победим бедността и безправието, ще намерим достойното си място в европейското семейство. Място, което ни принадлежи
като страна с принос към историята,
духовността и икономиката на континента”, допълни той.

ИЛИЯНА ЙОТОВА:

Единението означава
солидарност и справедливост
Единението означава солидарност и справедливост, категорична бе в речта си вицепрезидентът Илияна Йотова. Тя отново настоя за разговор за все
по-видимата пандемия на неравенствата. “В наши ръце е да
подпомогнем най-бедните, да не
допуснем да има “обречени
хора”. Солидарността ни прави
хора, превежда ни през тежки
кризи. Справедливостта не може
да бъде приватизирана”, категорична бе тя. По думите й единението означава национална цел,
кауза и бъдеще. “Пътят ни напред не може да бъде постоянно в ремонт. Не искаме само
асфалт и безвремие”, заяви тя, а
залата избухна в ръкопляскания.
“В нашата ДНК и народопсихология има свобода и съграждане. Искаме свободата да избираме, да отстояваме интересите
си. За това се изисква воля,

съзнание, професионализъм.
Нашата кауза и цел е съграждането на България!”, обясни Йотова. Не използвайте свободата
за дребни политически интриги,
настоя тя.
Вицепрезидентът посочи, че
обединението не е просто сбор,
а е състояние и процес. “То е
тънката нишка от “аз” и “ти” до
“ние”. Спойката на лична и обществена близост. Тогава, когато не просто сме се събрали, а
сме извървели някакъв общ път
с другите. И този път никога не
е лек, не е гладък, той е пълен с
неравности и поуки, за да постигнем единението от съмишленици”, посочи тя.
Началото на речта си Йотова започна с констатацията, че
живеем в сложно време на изгубени илюзии, на разпад на институциите и държавността, на
разтрогнати обществени отно-

СНИМКИ МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Тримата съпредседатели на Инициативния комитет
шения. Вярваме, че ще
продължим да будим заедно заспалата съвест и ще дадем заедно нова координатна система на

националното единение, увери
вицепрезидентът.
“Ние сме български граждани с права, а не поданици. Бълга-

рите от близо и далеч искат да
припознават себе си в делата на
държавата. Уморихме се от политика, подчинена на принципа
“аз на тебе, ти на мене”, уморихме се от разделение на център и
периферия, на избрани с бъдеще
и обречени на безбъдещност”,
обобщи тя под видимото одобрение на членовете на Инициативния комитет. Тя отбеляза, че
огромната енергия на протестите миналото лято е показала, че
трябват нови посоки. На един
уморен нощен площад, където
прохождаха децата ни, където си
отиде старият свят и проходи
нашето бъдеще, надеждата и мечтите добиха нови измерения,
каза Йотова.

Страницата подготви
Павлета ДАВИДОВА
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“Този пиян ли е бил?” Това
четем в мрежата сред многото
гневни коментари, след като
небезизвестният Мартин Заимов се опита да вандалства над
Паметника на Съветската армия
в София. Не, хора, не е бил пиян.
Прави го съзнателно, като пореден опит да вдига глъчка около персоната си, белким пак се
уреди някъде във властта.
Бясната десница няма никакви аргументи в полза на народеца, та от години е превърнала
паметника в боксова круша за
изявите си, особено преди избори. Дано някак замаже погрома,
който причини през “прехода” на икономиката, на земеделието,
на България изобщо. Нищо ново.
“Атракцията” в случая идва от
факта, че въпросният Мартин е
внук на... героя на СССР, емблематичната за страната ни личност ген. Владимир Заимов съветския разузнавач, българския
Зорге, изпращал в Москва сведения за хитлеристките пълчища в
България, съобщил деня на нападението на нацистите над СССР.
Разстрелян в София на 1 юни
1942 г., току пред отиването на
Борис III при Хитлер с “убедителното доказателство” за вярност. А на целия Източен фронт

2021

Дядо Заимовата унука
На българите им омръзна да ги будалкат с антикомунизъм и русофобия,
докато смъкват последната риза от гърба им
Велиана ХРИСТОВА

в този момент за 1 минута се
прекратяват всички военни действия - като поклон пред героя!
Това представяте ли си го някак?
А сега забравете и думите
на ген. Заимов - на човека, дал
заповед за собствения си разстрел на стъписаните войничета: “Истината е само една - аз
обичам своя народ, служих му

вярно и предано през целия си
съзнателен живот. Никога не
съм вършил нещо, което да увреди на България. Ако някой е
увредил на страната ни, то това
са фашистите и техните слуги,
които искат славянството да
бъде тор на хитлеристите!”
Внукът му няма да прочете
тези редове. Под дървото понякога капят гнили плодове.
Внукът Заимов дори говори на
английски тук, щото българският език не бил пригоден за пазарното стопанство! Дали е
унищожил Мартин портрета на
дядо си, поставен в семейния
дом, който го е прославял до
1989 г.? Когато днес използваш
миналото с интригантски цели
за собствен интерес, си обикновен спекулант. Армията не била
Съветска, а Червена. И не била
ни освободила, щото през 60-те

години имало извращения. Ами,
върнете фашизма, обявете за
предател антифашиста генерал
Заимов и се успокойте най-сетне. Убийците му вече ги оправдахте през 1996 г. и това е попрестъпно от вечните задявки, с
които дразните българите сега.

Не достойнство защитавате
с искането да се махне паметникът, а собствения си кяр.
Няма как да ви се получи, на
хората им омръзна да ги будалкате с антикомунизъм и русофобия, докато смъквате и последната риза от гърба им.

Поезията на един политолог
Вили ГАВРИЛОВА

Какво да си помисли
човек, когато види, че уважаван професор, политолог, изследовател, геополитически анализатор е прописал стихове? Че му е
писнало да бъде сериозен,
че е потърсил красивото
извън обществените процеси, или че е намерил таен
пристан за себе си в безумието на всекидневието?
Напротив. Ивайло Груев,
професор в Университета

на Отава, номиниран там
през 2012 г. за най-добър
професор в канадската столица, носител на орден
“150 години Канада”, автор на ДУМА, издаде в
България малка, но с изящна полиграфия, книжка със
стихове, която може да се
определи най-точно с
мисълта на американския
поет Карл Сандбърг: “Поезията е ехо, което иска
сянката за танцувален
партньор”.
Точно това са стиховете на Ивайло Груев - ехо
от осмислени събития и

преживени истории, поскоро философски размисъл за нещата от живота. На пръв поглед сравненията, които присъстват
във всичките му строфи, са
неочаквани, но всъщност
са много живи и точни, далеч от всякакви клишета - в
тях “погледът угасва като
изхабено джобно фенерче”, “съмненията като бавна лава застиват в мозъка”,
а “демоничното е производно на ангелското начало”. Писани са в различни
периоди от живота на автора, за да отразят емоци-

ите на ранната младост или
културния шок от сблъсъка
с действителността на
Новия свят, в който Ивайло Груев попада преди повече от 30 години.
Навремето той е бил
журналист в България,
днес е преподавател, автор на няколко книги, на
учебници по политически
науки, на научни публикации в Канада, САЩ, Англия, Германия, Русия. Но
може би именно заниманията с политически анализи на обществото са му
помогнали да осмисли чо-

вешкото усещане от битуването в това общество и
да създаде своята амалгама от философия и естетика в стиховете си. Те се
преливат с невероятните
илюстрации на друг изключително талантлив
българин, член на Испанската асоциация на художниците - Бисер Най (Найденов), който с творбите
си е очаровал Италия, Испания, Канада, Венецуела
и Бразилия, в която живее.
Проф. Ивайло Груев
ще представи книгата си

със стихове “Петият печат” (издателство “Синева”) в пресклуба “Журналист” в СБЖ - ул. “Граф
Игнатиев” 4, на 2 октомври (събота) от 18 ч.

Излезе новият брой на сп. „Ново време”

В дните, когато се навършва една
година от първото заседание на 50-ия
Конгрес на БСП (26-27.09.2020 г.), излезе от печат новият брой 7-8 за 2021 г. на
сп. “Ново време” с водеща тема “За преучредяване на БСП и на левицата!”.
Тогава Конгресът реши: БСП тръгва
на избори с Резолюцията “Промяна за
България! Сега!”, както и до 2022 г. да
бъде представен за обсъждане проект за
нова програма на партията. Днес отчитаме пълния провал на тези решения - две

безпрецедентни изборни загуби и блокирана програмна дейност. По всичко личи,
че подготовката за президентските и парламентарните избори на 14 ноември т.г.
отново отрежда на БСП второстепенна
роля в политическия живот, неспособна
да предложи на страната така необходимата качествено нова социална перспектива.
Подробни данни за застрашителния
за бъдещето на партията срив на доверието към нея през тази година ще намерите в подготвените от редакцията “Данни
за участието на БСП/коалиция в национални избори 1990-2021 г.”. Сурова истина, пред която обаче Националният
съвет на БСП недопустимо си затвори
очите в приетия от него в края на м. юли
т.г. Доклад за резултатите на “БСП за
България” от проведените на 11 юли
2021 г. парламентарни избори, също
поместен в книжката.
Ето защо в последния брой на “Ново
време” се отправя призив за дълбоко
обновление на програмните, политическите и организационни основи и дейност
на партията. На този призив е посветена
статията на Георги Пирински “Повелята
на деня - преучредяване на БСП и на
левицата!”, в която се пледира за силна
левица, годна да разчупи статуквото и да
даде нов хоризонт за развитие на Бълга-

рия. Двата поместени в броя документа
- Манифестът на идейно-политическото
обединение в БСП “Социализъм ХХI
век” и Позицията “Време е!” на група
леви активисти, съдържат редица виждания с амбицията да отговорят на това
ключово предизвикателство.
В броя са включени и поредица материали, вписващи се в общата тема “Социализъм ХХI век” - есето на Алберт
Айнщайн “Защо социализъм?”; изследването на проф. Васил Проданов “Модели
на социализма и пътища към тях, 130
години по-късно”; обзорът “Нова “лява
вълна” в Латинска Америка? Кое е новото? Къде е лявото?” на Къдринка Къдринова. С отношение към темата са и статиите “Оптимистичен поглед към българския социализъм” на проф. д-р Захари
Захариев, “Поява и развитие на левия
печат в България” на проф. д.н. Ивайло
Христов, както и “Функциониране и
динамика на асиметричното общество”
на проф. Мюмюн Тахиров.
Изданието съдържа и материали за
актуалните проблеми на левицата - “Правата на работниците и служителите състояние и неотложни въпроси за решаване” на вицепрезидента на КНСБ Чавдар Христов, както и три статии, които
се публикуват в сътрудничество със списание “The Progressive Post” - за планове-

те за възстановяване и устойчивост на
страните от ЕС; за ревизията на фискалните правила на ЕС и за необходимостта
от нова система, отхвърляща неолибералния капитализъм.
***
В София списание “Ново време”
може да се купи в книжарница “Български книжици” (ул. “Аксаков” 10 - под
колоните на “Кристал”), книжарница
“Нисим” (бул. “Васил Левски” 59) и галерия-книжарница “София прес” (ул.
“Славянска” 29).
Сп. “Ново време” излиза благодарение на даренията на свои читатели и
приятели, които се приемат по банков
път и в редакцията - София, ул. “Позитано” 20А, ет. 7, стая 107. Там, след предварително обаждане на тел. 0889181010
или
с
писмо
на
адрес
novovreme2020@gmail.com, може да се
намерят новият и предишните броеве на
списанието. Най-сигурният начин през
2022 г. да следите редовно публикациите
на сп. “Ново време” е да се абонирате за
него, което можете да направите в редакцията на в. “Дума” (София, ул. “Позитано” 20А, ет. 7), в поделенията на “Български пощи” АД и в офисите на “Доби
прес” ЕООД.
“Ново време”
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Опростачването лавината над нас
Целенасочени са опитите да се превърнем в
общество с примитивни забавления, без култура,
без национална памет, без умение за мислене дори
Георги ПЕНЧЕВ, писател

Убеден съм, че то има важна
отговорност за опростачването.
Все по-ниската култура и възпитание на

младите хора,
които излизат
от училището

Не ми харесва тази дума груба е, сложна за произнасяне,
но е вярна. Явлението, за което
ще кажа, е надвиснало над нас,
ще ни помете. Не е безкултурие или невъзпитаност, грубост
или духовна немощ. То е всичко
това, но събрано заедно и стоварено върху народа ни.
Тази лавина достигна своя
връх. Трябва да отворим очи, за

е в основата на този процес.
Наскоро се появи информация, че на зрелостен изпит по
литература, където темата е
била поезията на Яворов - стихотворението “Две хубави очи”,
60 процента от зрелостниците
са получили слаба оценка. Много от тях не написали дори ред.
Навярно и занапред ще ни спохождат такива изненади. За-

КОЛАЖ ИНТЕРНЕТ

мярката на тези институции,
какво внушават техните говорители. Прави ли ви впечатление
колко много писатели има в
нашата малка България. Всеки
написал книга се обявява за писател. А какви заслуги има в
духовния живот на нацията,
какво е допринесъл за проглеждането на българите? Писателят
е духовен водач в обществото,
той трябва с творбите си да заслужи високото признание.
Някога мъдрецът Емилиян
Станев с убеденост твърдеше,
че малка страна като България
не може да има повече от 30-40
добри писатели. А сега редовни
членове на писателския съюз са
над 500 и повече души. Освен

не на духовната роля на изкуството в живота на днешното общество. Приета е някаква посока, която едва ли не всичко в
нашия живот превръща в шоу,
налага забавлението. Не е чудно, че и парламента се опитват
да превърнат в шоу. Ако има
как, целият ни живот да се
превърне в едно голямо шоу!
Това не е случайно. Това е

За нея работят опитни чужди централи. Започна се с тъй
наречената масова култура, която изтласка от живота нацио-

Такива приказки не се
хвърлят на вятъра. В устата на
политик и държавник те означават политика. И като че ли нещата си идват на мястото и се

това има още писателски съюзи
със свои членове. Може би ще
повторим мъдростта на чукчите, че писателите са повече от
читателите. Писателското ръководство също има вина за този
ненормален процес. Званието
“писател” трябва да се пази високо и достойно. Странно ми е,
че на година се появяват по
двайсетина и повече нови писатели. Ако това са истински талантливи хора, нашата литература поне за година щеше да
ражда книга, която остава в духовните темели на нацията... Но
не е така. Още след година-две
книгите се забравят, а и “писателите” им също.
Разказах повече за литературата, но същото може да се каже
за музиката, за театъра... Върви
се по посока, която отвежда към
постоянно и трайно принизява-

налното, истинското изкуство и
отвори път на забавлението. То
по-лесно се възприема и привлича особено младите хора.
Добър пример е развитието
например на Слави Трифонов и
на неговото предаване. Помните ли как започна преди години?
Главното му внимание бе насочено към актуалните, острите
проблеми на нашия живот. Предаването имаше позиция, беше
станало фактор в живота на обществото, съобразяваха се с
него. Но то не издържа на тази
вярна посока. В шоуто влезе чалгата, не само в музиката, а и в
словото. Дребнотемието завладя ефира. Такова предаване изглежда по-лесно се прави, а и
носи повече печалби. Пораснаха поддръжниците, особено
младежите. С времето езикът на
шоуто стана език на публиката.

прояснява защо едно шоу слезе
до улична забава и когато отиде
дори в парламента, занесе там
всичко “свое”.
Могат да се търсят още причини и фактори, които доведоха
до сегашното широко опростачване.
На този процес трябва да се
тури преграда. Той трябва да
бъде спрян!
За политическите партии, за
държавните и обществени организации няма по-важна и по
съдбовна цел. Заплашен е народът, особено младото поколение. Прави се всичко, за да има
евтина работна ръка за американските и другите господари в едно общество без култура, без
грамотност, без представа за
красивото, без национална памет, без умение за мислене дори.
Утре може да бъде късно!

политика, която
се провежда премислено
и настъпателно

Или обратното.
Има един интересен момент
в това развитие, който не бива
да се забравя. Властта и управниците сякаш пригласяха в тази
политика. Гласно или негласно.
Нали Бойко Борисов открито
призна, че е прочел един роман, а по друг повод се провикна към хората

„Аз съм прост
и вие сте прости.
Затова се разбираме”

да видим цялата истина
Много се говори за онова,
което избуя в последните два
парламента. То не е рожба на
политически или други разправии, а е нещо много по-същностно. Разговорите, “идеите”
смутиха много хора, събудиха
непозната досега тревога. Такова нещо не беше се случвало
в най-важния и свещен държавен орган.
Политическите кавги не са
израз на зряла държавност, но
когато са разумни и премерени,
когато имат позиция и разбиране, може и да не ги приемаме,
но ги уважаваме. Защото респектират с възпитаност и степен на култура.
Това беше прогонено от
нашия парламент. Дори езикът
на много от “избраниците” стана езикът на улицата. Чудно ли
е тогава, че разговорите бяха
наситени с обиди, с груби и непремерени изрази, с дребни и
незначителни мисли, които будят тревога за мисловното равнище на техните автори. Затова
приключиха тъй безславно.
Депутатите, които седяха в
парламента, са избирани от хиляди хора. Това ще рече, че и
тяхната мярка е била ниска,
когато са гласували.
Къде са причините, защо е
възможно такова срамно и обидно принизяване дори в най-висшия ни държавен орган?!
Причините явно са много и
различни. Не бих могъл да насоча поглед към всичките. Това
трябва да е грижа на много и
различни хора. Ще се опитам да
изкажа своето лично мнение. То
едва ли ще докосне много от
страните на явлението.
Ще започна с училището.

почваме да берем плодовете на
осакатените програми, които
изхвърлиха бележити произведения дори на Христо Ботев,
Иван Вазов, Никола Вапцаров...
В душата, в съзнанието на
човека не остава празно място.
Вместо културата, нахълтва
опростачването.
За този

упадък на духа
спомагат много радиото и телевизията. Дали са частни или
обществени - те са от един дол
дренки. Ако погледа човек предаванията на телевизиите, ще си
помисли, че те съществуват само
за артисти и певици. Всеки ден
по различни поводи нищят техни проблеми. А другите хора,
другият народ?!
Това е едната страна. Другата е също много важна - каква е
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В самата Германия не е лесно да се генерализират изводите
и преценките за политиката на
Меркел. 16 години са доста.
Ясно е, че е дошло друго време
и Mutti (мама) или по адекватно
- “маминка”, е време да се оттегли. Нещо, което тя отлично
знае отпреди заболяването й и
за което бе предупредила преди
доста време. Това, което се казва за “Мама Меркел”, се отнася
и за “Бате Бойко”. И то ще се
случи, но малко по-късно. Ще
сгрешим, ако си обясняваме
полета на Ангела Меркел просто с умора на публиката, каквато безспорно се натрупа.
Немският “центро-центризъм”, философията на Ангела
Меркел и на нейната християндемократична партия е умереност - “навсякъде и във всичко”.
На немските избори от две десетилетия губят “крайните”. Самоопределението на меркеловия
ХДС е Die Mitte - средата.
Логиката е - ние сме центърът
на нещата, останалите се въртят
около нас. Спорът е по кои критерии другите са “крайни”. Двете големи партии печелят по 11
милиона гласа. ХДС е десният
център, не е “средата”. Цяла
Европа през последните три
десетилетия се измести надясно
и точно тук е проблемът не на
Германия, а на Европа.

„Гро-Ко”
(Гроссе коалицион) голяма коалиция
Първият следизборен въпрос
е ще се направи ли опит за подновяване на Голямата коалиция.
Немският политически елит не
е открил модела на “Голямата
коалиция”, но доста умело се
възползва от него и дори го
“продаваше” на потенциалните
клиенти. Има исторически моменти, когато моделът “Голяма
коалиция” е необходим, дори
спасителен, но той все пак остава един извънреден модел на
властово и правителствено конструиране. Да го кажем още поясно - “Голямата коалиция” е
желан политически продукт,
когато националните задачи са
големи, не дай Боже, национално-спасителни. Иначе “Гро-Ко”
смазва основните политически
сили, затаяват се обиди, подтискат се останалите политически
алтернативи. Затова с големите
коалиции трябва да се постъпва
предпазливо. През следизборните часове не се чуват гласове за
подновяване на “Голямата коалиция”, да речем с рокада на
партийните лидерски постове,
но всичко е възможно.

ГСДП - кой я събуди
от летаргията?
Федералният строеж на Германия със самостоятелни, несинхронизирани провинциални избори позволява политическия
пулс на обществото да се измерва често - през четири-пет
месеца. Няколко години немските социалдемократи се представяха зле или още по-зле на провинциалните избори. Любопитният въпрос е кой бе двигателят
на рязката промяна в немското
общество? Как се стигна до тези
26% за ГСДП, когато миналата
година партията бе с 16-17%?
Съществува нагласата всичко да се обясни с личността на
Олаф Шолц - отговорен, балансиран, лидер, прагматик, бивш
кмет на Хамбург, човек, на
който бихте доверили да ви
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Олаф Шолц

След изборите:
Германия отново
търси себе си
Ангела Меркел остава канцлер до Коледа
Мирослав ПОПОВ

управлява парите в условията на криза. Това е достоверно обяснение, но не е достатъчно. По-адекватното
обяснение е, че немските
граждани са се поуплашили,
когато видяха, че госпожа
Меркел наистина се оттегля от
властта и няма връщане.
Ясно е, че някой ден ще се
случи, но дали денят наистина
дойде? Над един милион избиратели на ХДС от последните
избори сега гласуват за ГСДП.
Затова твърдя, че ГСДП възстановява влиянието си сред свои
по-отдавнашни симпатизанти,
които бяха отишли на политическо турне в други партии,
включително и в ХДС.
Главното в кампанията на
Шолц и на ГСДП бе постигане
на по-добри условия на заплащане на труда, особено в неблагодарните, но жизненоважни, професии. Лошото заплащане на труда е заплаха за
самото общество.

„Зеленото” е
„новото червено”?
В Германия основна предизборна тема бе въпросът за климата и по-плахо - “зелената

Какво стана
с „Алтернативата”?
“Алтернатива за Германия” в електорален план не
само тъпче на едно място, но
и отстъпва надолу. И това
“чудо” не се случи. “Алтернатива за Германия” бе заклеймена и поставена в политическия фризер. Будапещенската
среща на дясноконсервативни
партии преди броени дни подсказа, че има готовност за
евентуална подмяна на ЕНП с
ново, дясноконсервативно
обединение. Фашизмът и расизмът нямат място в днешна
и утрешна Европа. Опитите да
се поставят подобни етикети
без достатъчно аргументи по
разбираеми, десничарско-либерални, позиции не се посрещат с разбиране от много
хора в Източна Европа. Например по повод мигрантите
или “сексуалните малцинства”. Ако един обществен проблем е поставен от АзГ, той
не следва да бъде игнориран
или заклеймяван, а достоверно анализиран. Мисля, че немската партийно-политическа
система ще съумее да цивилизова десния екстремизъм. Ако
не се получи, ще се ползват и
други способи.

Катастрофата на
партия „Левицата” “Ди Линке”

Ангела Меркел
сделка”. Формално има високо
равнище на съгласие между политическите сили и институциите - посоката е “декарбонизация”. Младите поколения европейци откриха в битката за спасяване на климата своя жизнена
кауза. Преди няколко месеца лидерката на “Зелените” Аналена
Бербок вече се възприемаше
като възможен кандидат-канцлер. “Екологичните идеи” да
спрем атомните електроцентрали, заедно с тях и ТЕЦ-овете и
всички изкопаеми суровини,
всички производства, които отделят въглероден двуокис и т.н.,
са разбираеми, но и подсказват
антицивилизационен мироглед.
В една по-крайна формулировка той звучи примерно така имаме чудесна планета, само
дето по нея ходят някакви хора,
нещо произвеждат и цапат.
Въпросът e “индустрията и човеците” или природата - кое

сто не си е свършил работата,
за да се подсигури срещу бедствията, които природата неизбежно носи, откакто съществува човечеството.
Проблемите на най-успешната държава на Стария континент не са строго германски, а
очевидно общоевропейски.
Опират до избрания цивилизационен модел. Възможно е да
се ограничи потреблението на
някои суровини, но това изобщо не може да е национална,
континентална или глобална
стратегия. В немската предизборна кампания много екологични истини не бяха изговорени. Следователно това трябва
да се случи сега. Включването
на “Зелените” в следващо немско правителство трябва да е
обвързано с отказ от неприемливи политически и програмни
позиции. А “незелените” партии трябва да се въоръжат с
аргументи и търпение.

трябва да опазим и да оцелее?
Екологичните въпроси в найразвитите западни общества често се дискутират шокиращо
наивно, дори инфантилно. Но
това е един декретиран инфантилизъм, който цели съвсем други резултати, различни от официално обявяваните. През пролетта и лятото бях определено
притеснен от възможността
“Зелените” да спечелят изборите в Германия и да излъчат министър-председател.
“Зелените” трасират “немския полет” към една все поозадачаваща антиполитика. Или
към антисоциалната политика.
Преди да се шаманства за/срещу климата, въпросът е дали
нашите западни общества са
направили необходимото за
противодействие на сушите и
наводненията - язовири, канали, кладенци, напоителни системи и т.н. Западният свят про-

Тежко изборно поражение
преживя партия “Левицата”.
Освен друго, то бе породено от
странния вътрешнопартиен
сблъсък. Сара Вагенкнехт, съучредителка на партията, написа
нова книга по най-острите социални въпроси. Изглежда някои от нейните възгледи - поскоро реалистични, са били посрещнати на нож от висшите
кръгове в партията. Членската
маса - обратно - застана на нейна страна. Този спор също предстои да се развие, не само в
Германия. Левицата е силна,
когато застане на страната на
обективния анализ, а не на политическата коректност, да речем. Левицата изгуби половината от мандатите си и само благодарение на мъдрото правило
за “трите преки (мажоритарни)
мандата” ще участва в новия
Бундестаг.
Успяваща Германия ще
търси нови пътища.
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Впечатляващ концерт
на млади музиканти
Четиримата солисти, „Симфониета „София” и гост-диригентът
Георги Димитров направиха истински празник за меломаните
Проф. Емил ЯНЕВ

При спазване на всички противоепидемични мерки, на 13 септември
в концертната зала на Общинския
културен институт “Надежда” оркестър “Симфониета “София” осъществи първия за сезона концерт от
цикъла “Лауреати на международни
конкурси”.
Главните действащи лица, които
направиха концерта впечатляващ
празник, бяха сопраното Виктория
Тодорова, австрийската цигуларка Катарина Ауер и италианските пианисти Алесио Педини и Серджио Каталано - четирима природно надарени и
професионално добре обучени млади
музиканти, които явно притежават необходимите качества за осъществяване на успешна музикално-сценична кариера.
При изпълнението на арията на
Церлина от Моцартовата опера “Дон
Джовани” и на Лаурета от Пучиниевата опера “Джани Скики”, освен
добри гласови качества “домакинята”
Виктория Тодорова показа и стремеж
за постигане на стилово разнообразие при вокализирането на двете пиеси. Австрийската цигуларка Катарина Ауер демонстрира перфектно владеене на “цигулковите тайни”, които
й позволиха да постигне убедителна
интерпретация на първата част от
цигулковия концерт на Чайковски.
Фамилното й име подсказа хипотезата, че може би тя има някаква генетична връзка с прочутия цигулар Леополд фон Ауер (1845-1930), което я

НАКРАТКО

НМА чества
100-годишен юбилей
Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” ще
отбележи с
Тържествен
концерт вековния си юбилей,
който ще се
проведе днес
от 19 часа в
концертната
зала на Консерваторията. В програмата ще чуете творби от Васил Казанджиев,
Панчо Владигеров, Ференц Лист,
Сесил Шаминад, Гаетано Доницети, Антонио Вивалди.

Полският институт
в София отбелязва
Деня на превода

СНИМКА ОКИ “НАДЕЖДА”

задължава да бъде достоен продължител на неговата школа. Много емоционална енергия характеризира
изпълнението на първата част от втория клавирен концерт на Шопен от
Алесио Педини. Същото може да се
каже и за интерпретацията на Серджио Каталано на първата и третата
част от клавирния концерт на Сергей
Рахманинов.
Интересен факт, обединяващ четиримата млади музиканти, е, че те солираха в съпровод на симфоничен оркестър за първи път. Това е подчертано специфична способност, изискващa
солистът да убеди колегите от оркестъра в целесъобразността на своята интерпретация, за да ги превърне
в активни свои сътрудници.
В този контекст, трябва да се под-

чертае, че оркестър “Симфониета
“София” беше активен партньор на
солистите и всячески се стремеше да
ги подпомага. Може би и новото му
сценично разположение беше причина той да звучи по-релефно.
Специално трябва да се отбележи
водещата роля за успеха на концерта
на гост-диригента Георги Димитров.
Той не беше акомпанятор, а ръководител, вдъхновител и обединител на
ансамбловото музициране, осъществявано от солистите и оркестъра. С
това Георги Димитров показа своето
истинско артистично лице на диригент от висока класа.
На ръководството на ОКИ “Надежда” пожелавам да продължи осъществяването на концертния цикъл “Лауреати на международни конкурси”.

Международният ден на превода и 100-годишнината от рождението на известния полски писател Станислав Лем (1921-2006) ще
бъдат отбелязани на 29 септември
с акцията “Прозрачният преводач”.
Домакин на събитието е Полският
институт в София, а модератори
са Милена Милева и Диляна Дечева.
Ще бъдат представени преводачи
от полски език, които ще покажат
своите интерпретации на един и
същи откъс от “Соларис” на Лем,
съобщиха от “Къща за литература
и превод”.

Витражи и пластики
от стъкло на Димитър
Нарлиев и Йордан Нарлиев

„2Cellos” отбелязват 10 години заедно с нов албум

СНИМКА “SONY MUSIC/VIRGINIA RECORDS”

След повече от милиард аудио- и видеостриймове, стотици разпродадени концерти и милиони фенове от цял свят, спечелени през 10-годишната им кариера заедно, хърватското дуо
“2Cellos” ще отпразнува юбилея с шести студиен албум - “Dedicated”. Вълнуващата колекция е
посветена на отдадеността на Лука Сулич и
Степан Хаузер както към дуото, така и към
музиката, виолончелото и публиката. Заедно с
обявяването на албума, “2Cellos” представиха и
нов сингъл от него - “I Don’t Care”, интерпретация на хитовото сътрудничество на Ед Шийран
и Джъстин Бийбър. Песента е придружена от
забавно видео, което съдържа кадри на невиждани досега моменти от кариерата на музикантите.
Новината за албума излиза малко след релийза на въздействащия римейк на “Demons” от
“Imagine Dragons”, както и на рок класиката от
Бон Джоуви “Livin’ on a Prayer”. След кратко
прекъсване, в което Сулич и Хаузер отделят
време, за да осмислят своите постижения и да си
починат, дуото се събира отново в студиото по
време на глобалната пандемия през 2020 г. и
пресъздава някои от най-знаковите поп химни и
вечни рок парчета. В подкрепа на проекта виолончелистите ще направят дългоочаквано завръщане на сцена с турне в САЩ, което ще започне
на 26 март 2022 г. в Rosemont Allstate Arena.
С “Dedicated” Сулич и Хаузер представят
богата палитра от различни стилове - от модерни
поп парчета, през рок хитове до класики.

СНИМКА АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

Димитър Нарлиев, витраж
Градската художествена галерия “Борис Георгиев” - Варна, представя до 14 октомври изложба
художествено стъкло. В нея са
представени витражи на художника Димитър Нарлиев, който е
популярен със своите стенописи и
мозайки. Художникът Йордан Нарлиев участва в експозицията с пластики от стъкло. Някои от тях са
изработени с художествената
техника на топене и ръчно огъване
на стъкло, а други чрез сечене и
полиране.
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ДНЕС

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

СЛЪНЧЕВО

СЛЪНЧЕВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

21

o

С

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

22

o

С

20

o

С

ВИДИН
17 c

ПЛОВДИВ
19 c

СОФИЯ
18 c

РУСЕ
19 c

САНДАНСКИ
21 c

ВАРНА
20 c

ПЛЕВЕН
17 c

БУРГАС
19 c

20

o

С

21

o

С

22

o

С

Oблачността ще е значителна. Превалявания ще има в западната половина от страната, в югозападните райони на места
количествата ще са по-значителни и ще прегърми. Ще духа слаб
до умерен североизточен вятър, в Югозападна България вятърът
ще е от югоизток. Над Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа до умерен североизточен вятър. Над планините
облачността ще е значителна с превалявания от дъжд, по найвисоките части от сняг. Ще духа слаб до умерен югоизточен
вятър, по най-високите части от запад. Максимална температура на височина 1200 метра около 12o, на 2000 метра - около 6o.
НИМХ/БТА
ХОРОСКОП

05.55 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 ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ
¯ÓÛ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ÓÈ ÁÌ‡Â ÓÚ„Ó‚Ó‡ ‰ÂÚÒÍË Ú‚ ÙËÎÏ /3 ÂÔËÁÓ‰/
14.30 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â 12ÒÂËÂÌ Ú‚ ÙËÎÏ /ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ, 2014„./, ÂÊËÒ¸Ó Ã‡ÈÍ˙Î À˙ÌÒ˙Ì
ƒÊÛÌË˙, ‚ ÓÎËÚÂ: ≈ËÌ
‡ÍÓÛ, ƒ‡ÌË˙Î ÀËÒËÌ„,
◊ÂÎ‡ ’ÓÒ‰‡Î, Ã‡ÚËÌ
˙ÏËÌÒ Ë ‰.
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ÃÛÁËÍ‡ ·ÂÁÍ‡È ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ ¯ÓÛ
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /5
ÒÂÁÓÌ, 4 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ’‡ÌË·‡Î Ú‚ ÙËÎÏ /7
ÂÔËÁÓ‰/ (16)
00.20 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.40 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.35 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.30 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.25 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /2 ÒÂÁÓÌ, 1 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

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

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
13.10 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
13.50 œÂÏËÂ‡: ìŒ·Â˘‡ÌËÂî
- ÒÂË‡Î, Ò.3 ÂÔ.127
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.16
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15 ÂÔ.37
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 œÂÏËÂ‡: ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.8
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.52
21.00 ì‘ÂÏ‡Ú‡: ¬ÂÏÂ Á‡
ÔÓ·ÛÊ‰‡ÌÂî - Ë‡ÎËÚË,
Ò.7
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.8 ÂÔ.1
00.00 ì◊˙Íî - ÒÂË‡Î, ÂÔ.10
01.00 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.2 ÂÔ.2
02.10 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ /Ô./
02.40 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.40 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14 ÂÔ.126,
127

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 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 ì–ÛÒÍÓ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÂî ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
23.30 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ-ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ
ÚÓÍ-¯ÓÛ
00.10 «‡ 65-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡
ﬁËÈ ÃÓÓÁ
01.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
04.10 ì–ÛÒÍÓ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÂî ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ì–ÛÒÍÓ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÂî ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Ентусиазирано ще се посветите на новите си начинания и без да губите време
ще стигнете до първите
добри резултати.

Нека намерят място сред
приоритетите ви някакви
по-приятни за вас самите
занимания. Издигането ви
в йерархията е факт.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Захванете се с по-малко
задачи днес. Нямате полза
от разпиляване, което освен, че е ненужно и хаби
силите ви.

Проблемите на много хора
ще станат и ваши. Вземайте решенията си, като
добре се вслушвате не само
в своето мнение.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Не показвайте умората и
раздразнението си към колегите и близките, бъдете
вежливи и готови за взаимопомощ.

Без да позволявате намеса
в делата си ще работите
в полза на намеренията си.
Независимият ви дух ще
свърши своето.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Ако може да отмените
някои от ангажиментите
си, го направете, за да сте
заедно с хората, които
обичате.

Въздържайте се от спорове, дори и да мислите, че
сте прави. Тонизиращи процедури ще ви накарат да се
почувствате по-добре.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

С вяра в доброто и оптимистично настроени за
бъдещето, ще изживеете
пълноценно деня си, занимавайки се с приятни неща.

Помогнете, но не изпадайте в крайности. Животът
ви ще стане по-спокоен, а
вие по-сговорчиви, ако оправите грешките си.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Много от вас ще продължат да работят по задачи
от бизнес-характер. Много
бързо ще вземете нужните
решения.

Не отстъпвайте пред нищо
в днешния ден. Работете
така, че да канализирате
промените изцяло в своя
полза.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Поради съображения за коректност в САЩ при игра
на шах и шашки е позволено черните да започват първи.

‡Á‚‡Ú, ˜Â ÊÂÌ‡Ú‡ ÒÂ ‚Î˛·‚‡,
ÍÓ„‡ÚÓ ˇ Í‡‡¯ ‰‡ ÒÂ ÒÏÂÂ. ¿ÍÓ,
Ó·‡˜Â, „Ó Ô‡‚Ë, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÒË „ÓÎ,
ÚÓ‚‡ ËÁÓ·˘Ó ÌÂ Â ‰Ó·˙ ÁÌ‡Í...

Чикаго е най-големият „полски” град, където извън
границите на родината си живеят над 2,5 млн. поляци.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¿ƒ¿À¡≈–“ «¿‘»–Œ¬,
ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ÚÂÌ¸Ó
¿“¿Õ¿— «¿‘»–Œ¬,
Á‡Ï.-ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ¡—œ
≈¬√≈Õ» ≈–Ã≈Õ Œ¬,
¯‡ıÏ‡ÚËÒÚ, „ÓÒÏ‡ÈÒÚÓ
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Театър за незрящи
представят в Русе
Публиката ще може да преживее спектакъла чрез аромати,
текстури на материи, допир, звукови и сензорни ефекти
Експериментална театрална постановка за
публика с нарушено зрение ще има своята премиера в Драматичен театър
“Сава Огнянов” в Русе
през октомври. Спектакълът се осъществява с
подкрепата на Национален фонд “Култура” от
Сдружение “Стенд арт”,
което от пролетта работи съвместно с представители на Съюза на слепите в дунавския град за
създаването му с техни
насоки и препоръки.
Уникалната сетивна
постановка ще е изцяло
невизуална и ще се фокусира върху аудио-гласовата и тактилна стимулации. Публиката ще получи възможността да преживее спектакъла чрез
звукови и сензорни ефек-

ти, аромати, текстури на
материи, допир и други
усещания. Действието
ще се развива в пространството между зрителите, което ще ги направи непреки участници в
него. Текстът за спектакъла е написан специално
за постановката и също
ще има своята премиера
в рамките на спектакъла.
Представлението
приветства любопитни
зрящи зрители, въпреки че
е изработена за публика
с липсващо или увредено
зрение. Те обаче трябва
да са готови да бъдат лишени временно от възможността да виждат. За
тях приключението ще
започне още на входа на
театъра, където ще им
бъдат поставени превръзки за очи, за да могат

да съпреживеят спектакъла - наравно с хората с
увредено зрение.
Целта на този проект
е не само да осигури подобър достъп до изкуство на незрящите граждани, осигурявайки съдържание, специално изработено за тях. Идеята е
да се създадат предпоставки за позитивна промяна в нагласите и ангажираността на обществото към незрящите. Инициативи от този род се
стремят да се повиши интересът и разбирането на
проблемите на хората с
увредено зрение от публиката, посетила сетивния спектакъл.
Сдружение “Стенд
арт” съществува вече година и половина и има зад
гърба си успешно реали-

Изкуствен
интелект
идентифицира
фалшификат

Режисьорът Ивайло Ненов провежда “тъч
тур” на сцената на незрящ член на Съюза
на слепите преди спектакъл в театъра
зирани културни и образователни проекти. Познати са на публиката с

Швейцарски експерти установиха с помощта на изкуствен
интелект, че картината “Самсон
и Далила”, приписвана на нидерландския художник Петер Паул
Рубенс, е фалшификат, съобщи
“Дейли телеграф”. Творбата е
смятана за една от най-ценните в
лондонската Национална галерия, като е закупена от нея през
1980 г. на търг в английската
столица за 2,5 милиона британски лири. Експертизата е с точност 90%, твърдят специалисти.

новосъздадената в Русе
трупа за импровизационен театър “ВиЖна”.

500 души от 5 държави аплодираха
„Последната сватба на царя” у нас

Предстои спектакълът да бъде
представен и в Сливен

Над 500 души от България, Франция,
Турция, Молдова и Татарстан аплодираха
премиерния спектакъл “Последната сватба
на царя” в Исторически парк край Варна.
Постановката преразказва легенда за Иван
Асен II от началото на ХIII век. А публиката
стана емоционален свидетел на майсторски
пресъздадени от артистите бойни и политически действия, силни и опасни огнени картини, победи и трагедии, драми и любов.
Огнено и светлинно шоу “Палячи” предшества атрактивното представление. Създадено е преди 6 години от Иван Ценков,

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

който е и основен хореограф. Девет души
изпълняват уникални по рода си програми,
сливайки древните традиции с иновативни
техники. След десетки гостувания на фестивали на Стария континент и на Балканите
трупата зае достойно място в топ 3 на Европейската класация на огнените атракциони, подредена от най-големите туристически оператори.
Ценители ще имат възможност отново
да се насладят на спектакъла, който ще бъде
представен в две поредни вечери, на 16 и
17 октомври, в крепостта “Туида” в Сливен.
»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚
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Авторството на “Самсон
и Далила” досега е
приписвано на Рубенс
За да сканират платното, изследователите са използвали софтуер за изкуствен интелект, способен да улавя най-малките детайли, включително мазките с
четка, които са уникални за всеки художник.

Продават на търг
бележки на Айнщайн
за Теорията на
относителността
Ръкописни бележки и
изчисления на Айнщайн за
Теорията на относителността ще бъдат продадени на търг в Париж. Записките на учения върху листове хартия се намират в СНИМКА COMET
колекцията на аукционнаPHOTO AG
(ZURICH)
та къща “Кристи`с” в Хонконг, съобщи телевизионният канал “Известия”. Айнщайн е добавял коментари
към бележките си, с които може да се
проследят всичките му идеи и заключения. Наддаването ще започне на 23 ноември, а началната оферта е 2 милиона евро.

РЕЗУЛТАТИ

16

Стр. 15
СРЯДА
29 СЕПТЕМВРИ

Борислав Михайлов

Димитър Бербатов

Шест в битка за БФС
Комисия ще разгледа кои
кандидати да бъдат допуснати
Шестима са кандидати за
президент на Българския футболен съюз на предстоящия извънреден конгрес на 12 октомври.
Крайният срок за подаване на
документите изтече в края на работния ден в понеделник. Документи за участие в конгреса са
подали досегашният шеф Борислав Михайлов, Димитър Бербатов, спонсорът на Марица
Пловдив Христо Христов, мениджърът Георги Захариев и
Ивайло Дражев, бивш собственик на Черноморец-Бургас.
Изненадващ и сравнително
неизвестен кандидат е футболният мениджър Захариев. Той е
футболен агент и основател на
агенция “Кампиония”. Владее

няколко езика, сред които и китайски. Затова футболните му
контакти надхвърлят пределите
на България и Европа и се простират до далечен Китай. Той се
е посветил на талантите у нас,
като цели да им даде възможност да достигнат и разкрият
пълния си потенциал.
Специална комисия от БФС
ще разгледа документите на
всички кандидати, за да обяви
решението си в петък. Ще бъде
публикуван окончателен списък
с кандидатите.
Общото събрание трябва да
се състои на 12 октомври от 10
часа в зала 1 на НДК, като то бе
свикано по съдебен ред от Димитър Бербатов.

УЕФА отказа да
накаже клубовете
за Суперлигата
Трите клуба, които не се отказват от създаването на европейска Суперлига - Реал М,
Барселона и Ювентус, вече не са заплашени
от съдебни акции. Другите девет отбора (Челси, Манчестър Юнайтед, Арсенал, Ливърпул,
Манчестър Сити, Тотнъм, Атлетико Мадрид,
Интер и Милан), които се отказаха от проекта, няма да бъдат глобявани.
След като се оттеглиха, те се споразумяха с централата да заплатят еднократно глоба в размер на 15 милиона евро. Събраната
сума трябваше да бъде вложена в развитието
на детско-юношеския футбол в цяла Европа.
След взетото решение обаче деветте клуба
няма да бъдат принудени да плащат. Това
обявиха от УЕФА с официално съобщение.
“По въпроса за потенциалното нарушаване на правната рамка на УЕФА във
връзка с т.нар. проект “Суперлига”, Апелативният орган на УЕФА обяви производството за прекратено и невалидно, сякаш
не е било започвано”, гласи то.

Христо Порточанов

Христо Христов

Георги Захариев

Ивайло Дражев

Младенов се извини на Левски
Треньорът на ЦСКА Стойчо Младенов официално се извини на Левски на своя сайт.
“Искам да се обърна към цялата
футболна общественост заради един
кадър, в който участвам след мача ЦСКА
- Левски. По време на радостта на “червените” фенове съм заснет пред плакат,
който е обиден към нашия съперник.
Никога в моя живот не съм си позволявал да обиждам или унижавам някого. Или ако съм го направил, съм имал
силата да се извиня. Длъжен съм да го
направя и сега! В нито един момент не
съм знаел какво пише на въпросния
плакат. В минутите на радост и еуфория се снимах и поздравявах със стотици запалянковци на ЦСКА. Ние, участниците в мачовете, винаги трябва да
демонстрираме уважение към съперника. В не едно интервю съм се възмущавал от фланелките, с които излязоха
играчите на Левски при празнуването
на титлата си през 2000 година. На тях
пишеше “Аз мразя ЦСКА!”.
Искам да уверя всички хора, кои-

брека Кецманович поведе с
2:0 и 5:3, но Андреев успяваше да изравни. При 7:6 бълга-

1. ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ
7
6 0 1 19:4 1 8
2. ¡ÓÚÂ‚ œ‰
9
5 3 1 12:8 1 8
3. —Î‡‚Ëˇ
9
5 2 2 10:7 1 7
4. ÷— ¿
6
5 1 0 13:6 16
5. ◊ÂÌÓ ÏÓÂ
9
3 4 2 10:8 13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7. ÀÓÍÓ —Ù
8
3 3 2 7:10 12
8. ¿‰‡
7
2 3 2
8:5
9
9. ¡ÓÚÂ‚ ¬
9
2 3 4 9:15
9
10. ÷— ¿ 1948
9
2 2 5 13:18
8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11. ÀÂ‚ÒÍË
9
2 2 5 10:15
8
12. ÀÓÍÓ œ‰
8
1 4 3
6:8
7
13. ÷‡ÒÍÓ ÒÂÎÓ 9
1 3 5
3:9
6
14. œËËÌ
8
1 1 6 11:17
4

Втора лига
Х кръг
петък, 17.30: Ботев Пд - ЦСКА
1948; 19.45: Берое - Локо Пд; събота,
15.15: Ботев Вр - Локо Сф; 17.45:
Славия - Пирин; 20.00: Арда - Черно
море; неделя, 17.45: Царско село ЦСКА; 20.15: Левски - Лудогорец.
XI кръг
ЦСКА 1948-2 - Лудогорец-2 4:3
0:1 Костадинов (3) 1:1 Златков (12)
1:2 Митков (26-д) 2:2 Златков (40) 3:2
Добрев (66) 4:2 Личев (76) 4:3 Караангелов (90).

то обичат футбола, че уважавам всеки съперник. С Наско Сираков сме
били съотборници в националния
отбор и до ден днешен имаме респект
един към друг. Със Станимир Стоилов сме колеги и съперници, между
които отношенията са прекрасни.
Имам десетки приятели, които симпатизират на Левски, но животът ни
е събрал и няма да ни раздели.
Затова искам да кажа едно голямо
“Извинявайте!” на всички за неволното
ми участие в този кадър. Подчертавам
- НЕВОЛНО! Празнувах с хилядите
наши фенове победата на ЦСКА. Но
никога не бих си позволил да съм неуважителен към Левски или който и да
е съперник. И ще завърша, че хилядите
по трибуните показаха само едно нашият футбол го е имало, има го и ще
го има, защото се наслаждава на “вечното дерби”. Без Левски никога ЦСКА
няма да е същият. И обратното. Без
Левски аз нямаше да съм футболистът
и треньорът, който съм!
С уважение”.

И Адриан Андреев отпадна на „София Оупън”
Третата ракета на България Адриан Андреев (№319)
изигра силен мач, но отстъпи
с 6:7 (7), 4:6 на Миомир Кецманович (Сърб, №62) в I кръг
на “София Оупън”. Съпротивата на 20-годишния българин
на корта продължи 1 час и 49
минути. Той за четвърта поредна година отпада на старта на основната схема в турнира и преди това веднъж в
квалификациите. В досегашните си участия Андреев винаги е бил с “уайлд кард”.
До 5:5 в първия сет съперниците не успяха да стигнат
до точка за пробив. Тогава
сърбинът поведе с 40:0 при
сервис на Адриан и от втората си възможност го проби.
Адриан веднага отговори с
рибрейк, и то на нула. В тай-

IX кръг
Локо Сф - Славия
1:0 Октавио (57), ЧК:
Вълчев (С-38); Пирин
- Черно море 2:2 0:1
Гарсия (40-д) 1:1 Ст. Костов (58) 1:2
Гарсия (62) 2:2 Пр. Йорданов (77), ЧК:
Родриго (Чм-42), Попев (П-89), изп.
дузпа: Панайотов (90-Чм).

ринът стигна до сетбол, но не
успя да го реализира и загуби
3 поредни топки, а с това и

частта. Във втория сет софиянецът пропусна да реализира рибрейк при 1:3 и 2:4. При
3:5 Андреев отново поведе с
40:0 и този път от третата
възможност успя да пробие,
но при 4:5 и 0:15 получи
крампи в краката, допусна нов
пробив и загуби мача.
“Разбрах, че мога да постигна мечтите си, целите си,
но трябва да напредна физически и психически. Психически показах устойчивост,
но физически не издържах.
Тази година изиграх доста
двубои на ниво АТР 250,
Чаланджър-и - тези мачове
наистина ми дръпнаха играта. Мечтая да играя на голямата сцена и да постигам
възможно най-добри резултати”, заяви Андреев.

1. ’Â·˙
11
8 1 2 21:7 2 5
2. ≈Ú˙
11
8 1 2 29:12 2 5
3. —Ô‡Ú‡Í ¬Ì 1 1
7 2 2 22:15 2 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. ÃËÌ¸Ó
11
6 5 0 19:9 23
5. —Ú. ÒÎ‡‚‡ 1 1
7 2 2 15:8 23
6. —ÂÔÚÂÏ‚Ë —Ù1 1 7 1 3 25:11 2 2
7. Ã‡Ëˆ‡
10
5 2 3 21:17 1 7
8. ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ-2 1 1
4 3 4 21:20 1 5
9. ¡ÓÚÂ‚ œ‰-2 1 1
3 5 3 14:15 1 4
10. —ÔÓÚËÒÚ
11
4 1 6 8:15 13
11. ÃÓÌÚ‡Ì‡
11
3 4 4 10:13 1 3
12. —ÓÁÓÔÓÎ
11
3 4 4 12:11 1 3
13. —ÂÔÚÂÏ‚Ë —ËÏ1 1 3 3 5 18:26 1 2
14. ÷— ¿ 1948-21 0
3 3 4 12:14 1 2
15. Ã‡ÂÍ
11
2 6 3 7:13 12
16. ÀËÚÂÍÒ
11
1 6 4
7:9
9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17. ƒÓ·Û‰Ê‡
11
2 3 6 9:16
9
18. ﬂÌÚ‡
11
1 3 7 6:16
6
19. ÕÂÙÚÓıËÏËÍ 1 1
1 2 8 10:28
5
20. ÀÂ‚ÒÍË ÀÓÏ 9
1 1 7 4:15
4

XII кръг
събота, 16.00: Марек - Добруджа;
Левски Лом - Литекс; Лудогорец-2 Марица; Хебър - ЦСКА 1948-2; Септември Сим - Спартак Вн; 17.00: Созопол - Монтана; 18.00: Етър - Нефтохимик; неделя, 16.00: Янтра - Септември Сф; 18.00: Ботев Пд-2 - Спортист;
понеделник, 16.00: Миньор - Струмска слава.
ГЛЕДАЙТЕ

ПО БТВ ЕКШЪН
ШАМПИОНСКА ЛИГА
19.45 Аталанта Йънг Бойс
22.00 Ювентус - Челси
0.30 Обзор
1.45 Байерн М - Динамо К (з)
ПО РИНГ
19.45 Зенит СП - Малмьо
22.00 Ман Юнайтед - Виляреал
0.00 Бенфика - Барселона (з)
ПО ЕВРОСПОРТ 1
КОЛОЕЗДЕНЕ
14.20 Обиколка
на Сицилия, II етап
16.00 Обиколка
на Хърватия, II етап
18.00 Обиколка Еврометропол
ТЕНИС
19.00 “Зала на славата Токио 2020”
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
8.00-20.00 “АТР 250
София Оупън”
23.00 Дневник на
“АТР 250 София Оупън”
ПО МАКС СПОРТ 1
21.30 - 3.30 ATP 250 в Сан Диего
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