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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Цветана Пиронкова победи германката
Андреа Петкович с 6:3, 6:3 в мач от
първия кръг на "Ролан Гарос". Двубоят
започна страхотно за българската
тенисистка, която успя да запише
пробив още в първия гейм. След това
го затвърди и отново проби за 3:0.
Пловдивчанката продължи да играе
страхотно, но започна да среща
съпротива от Петкович, която имаше
четири брейк пойнта и в крайна
сметка стигна до пробив за 3:1 в
сета.

ÑÏÎÐÒ

Êðåìúë ïðèçîâà
Àðìåíèÿ è

Àçåðáàéäæàí
êúì

ñäúðæàíîñò

ÑÂßÒ

Г оспожо
Председател,
Чух, че ако не ни
харесва Вашият ББ,

Русия призовава всички страни по
конфликта в Нагорни Карабах към
максимална сдържаност, заяви говори-
телят на Кремъл Дмитрий Песков.
"Призоваваме всички страни, преди
всичко страните в конфликта, към
максимална сдържаност, към отказ от
военни средства на действие и отказ
от всякакви стъпки, които могат да
предизвикат допълнително изостряне
на положението, което вече е на
етапа на военно стълкновение", каза
Песков.

Ñàìîçàáðàâèë
ñå ÷îâåê ñ
äèàãíîçà!

Åâðîïåéñêî ïðîó÷âàíå ïîêàçâà
èçêëþ÷èòåëíî íèñêî äîâåðèå
âúâ âëàñòòà ó íàñ

искате да ходим пеша.
Пеша, по неговото

метро, встрани от
неговите магистрали...

Госпожо, Вие сте
идиот!

Самозабравил се
човек с диагноза.

Искаме от Вас да си
махнете задника от
стола, на който седите в
Партийния дом.

Аз го платих.
Ремонта на покрива

- също.
Знам още няколко

данъкоплатци, които
платиха за него.

След като станете от
стола, бъдете любезна
да върнете служебния
мерцедес - него го
плати Иван, мой прия-
тел.

Охраната, която пази
вашия задник, я плати
една медицинска сестра.

Ремонта на колата
след вашата закачлива
катастрофа го плати
съседът ми, а прически-
те Ви ги плаща един
миньор.

Заплатата Ви, госпо-
жо, я плащат в една
будка за вестници,
помага им близката
баничарница.

.......
Онова, които не сме

Ви платили ние, е
часовникът Ви - него си
го взехте от един
бизнесмен, който Ви
мрази.

Безплатен е само
прякорът Ви!

Мартин
КАРБОВСКИ
От Фейсбук

* Текстът е написан по
повод на посещението на
председателката на НС Цве-
та Караянчева на среща с ак-
тива на ГЕРБ в Лом. В най-
бедния българския регион тя
пристигна с кортеж от лук-
созни автомобили и призо-
ва всички протестиращи
срещу правителството да не
пътуват по магистралите и
да не ползват метрото, пос-
троени според нея от Бойко
Борисов.

България пише двойка на правителството си
по отношение на подкрепата му по време на
коронавирусната пандемия,  показва проучване
на Европейската фондация за подобряване на
условията на живот и труд (Eurofound). То се
фокусира върху социалните политики, полити-
ките на заетостта и работата. Проучването е про-
ведено във всички държави - членки на ЕС. До-
верието е оценено от 1 - "изобщо нямат дове-
рие", до 10 - "пълно доверие".

Доверието в нашето правителство е спаднало
от 3,3 през април до 2,9 през юли по десетобал-
ната скала. 67,4% от българите нямат никакви
лични спестявания или са толкова малки, че ед-
ва ли биха изкарали повече от 3 месеца без дохо-
ди. На въпроса "Ако домакинството ви не полу-
чава никакви приходи, колко дълго ще поддържа-
те същия стандарт на живот": с 3-6 месеца отго-
варят малко над 16%, а с 6-12 месеца - други 7%.
9% разполага с ресурси да остане без доходи по-
вече от година. 35,2% от домакинствата казват,
че много трудно свързват двата края.

< 13< 11

за Борисов
< 2

Снимка Пресфото БТА
София. Легендата на българския футбол Христо Стоичков представи своята марка H8S вчера в хотел "Мари-
нела".< 12

Налагам вето върху част от раз-
поредбите от Закона за изменение
и допълнение на Изборния кодекс.
Това каза в обръщение към народа
президентът Румен Радев, предаде
"Фокус". "Уважаеми сънародници,
трите месеца на многохилядни на-
ционални протести с искане за ос-
тавка на правителството и главния
прокурор са свидетелство за дълбо-
ка криза на демокрацията." Според
държавния глава посегателството
върху Изборния кодекс е подчине-
но и мотивирано с цел бягането от
отговорност от страна на управля-
ващите. "С последните промени се
позволява едновременното въвежда-
не на машинен и хартиен вот и
ръчното им броене, което обезсмисля
машинното гласуване. Тези реше-
ния трудно могат да се обяснят с
друго, освен с желанието да се от-
ворят достатъчно възможности за
хаос и изборни манипулации в полза
на управляващите", категоричен е
държавният глава. ç

Âåòî çà Èçáîðíèÿ
êîäåêñ íà ÃÅÐÁ
Âëàñòòà òúðñè ñëóæåáíà
ïîáåäà, óáåäåí å
ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ
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България пише двойка
на правителството си по
отношение на подкрепата
му по време на корона-
вирусната пандемия,
показва ново проучване,
публикувано вчера и
направено от Европейс-
ката фондация за подоб-
ряване на условията на
живот и труд (Eurofound),
съобщи ОФФнюз.бг. То
се фокусира върху соци-
алните политики, полити-
ките на заетостта и
работата. Проучването е
проведено във всички
държави-членки на ЕС.
91 753 души са били
анкетирани от април до
юли. Доверието е оцене-
но от 1 - "изобщо нямат
доверие", до 10 - "пълно
доверие". Първата част
на проучването е прове-
дена от 9 до 30 април, а
втората - през юни-юли.

Eurofound: Áúëãàðèÿ ïèøå äâîéêà
íà ïðàâèòåëñòâîòî ñè
Ñïîðåä ïðîó÷âàíåòî õîðàòà ñà "ïî-ñêëîííè äà òúðñÿò ïîäêðåïà èçâúí
íàöèîíàëíèòå ñè ïðàâèòåëñòâà" ïî âðåìå íà ïàíäåìèÿòà

Около 5500 български
кандидат-студенти ще про-
дължат висшето си обра-
зование в чужбина тази
есен, съобщи БНР.

Данните бяха оповесте-
ни по повод предстоящото
издание на международно-
то изложение - "Световно
образование", което ще се
проведе между първи и
шести октомври. С близо
30% нараства и броят на
учениците, които замина-

За първи път, след 22-го-
дишно прекъсване, във Вис-
шето военновъздушно учи-
лище "Г. Бенковски" - Дол-
на Митрополия се състоя
тържествен ритуал по по-
лагане на военна клетва.
Първите два випуска кур-
санти, приети след възста-
новяването на Училището,
произнесоха тържествено
"Заклех се" в присъствието
на министъра на отбраната
Красимир Каракачанов,
който ги поздрави за нап-
равения избор, съобщиха от
пресцентъра на МО. Пола-
гането на военна клетва е
един акт, който не е фор-
мален. Всеки мъж, минал
през казармата в недалеч-
ното минало, цял живот
помни този ден - денят, в
който полагаш клетва да
служиш на отечеството и
ако трябва да се жертваш
за него. Този ден ще бъде
спомен за целия регион, ще
бъде спомен за началото на

Çà ïúðâè ïúò ñëåä 22-ãîäèøíî ïðåêúñâàíå êóðñàíòè ïîëîæèõà
êëåòâà âúâ ÂÂÂÓ "Ã. Áåíêîâñêè"

Áëèçî 5500 áúëãàðñêè êàíäèäàò-ñòóäåíòè ïðîäúëæàâàò îáðàçîâàíèåòî ñè â ÷óæáèíà

Премиерът: По 50 лв.
за пенсионерите,
докато има пандемия
Докато има пандемия, пенсионе-
рите ще получават добавка от
50 лева месечно, след това ще
има индексация, заяви премие-
рът Борисов пред местни жители
в село Лесидрен, община
Угърчин, съобщи БНР. Вчера
говорих с началника на
синдиката. Мислим за вас, но не
може едновременно и да
индексираме, и по 50 лв. отгоре
да даваме, защото, за радост,
вие сте много, това са по 108
млн. на месец", каза той и
допълни, че щом свърши
пандемията, вчера говорих със
синдикатите и "социалната
министърка, ще го направим и
това".

Трима арестувани
след въоръжен грабеж
в София
Трима мъже са били арестува-
ни непосредствено след
извършен въоръжен грабеж в
София, съобщиха от полицията.
Престъплението е извършено
около 4.30 ч. сутринта в
павилион за алкохол и цигари
на пазар "Герена". Служителка
разказала пред полицаите, че в
магазина нахлули двама, които
я заплашили с пистолет и
задигнали наличните пари от
оборота. Служители от сектор
"Грабежи" при СДВР незабавно
започнали работа по случая. В
непосредствена близост
задържали за престъплението
трима мъже. Образувано е
досъдебно производство, а
материалите са докладвани на
прокуратурата. На тримата
задържани е наложена мярка
"задържане под стража" за
срок до 72 часа.

Геомагнитна буря
удари България
Слаба геомагнитна буря е
регистрирана у нас около 19.00
ч. в неделя, показват данните на
Института по геофизика,
геодезия и география в БАН.
Смущението е продължило с по-
голяма интензивност в часовете
около и след полунощ. Плане-
тарният индекс, който традици-
онно измерва тези явления,
достигна стойност 5.3 от 9-
степенната скала, съобщи "Нова
телевизия". Тази сутрин геомаг-
нитните смущения над нашата
страна продължават. Прогнозата
е, че това ще се случва поне
още 5-6 часа. Геомагнитните
бури често причиняват главобо-
лие и неразположение. Усещат
се от хората с лабилно кръвно
налягане и тези с психически
разстройства.

ват в чужбина за средното
си образование. Броят на
отказалите се от обучение
зад граница ученици и кан-
дидат-студенти е под 5%.
Повечето студенти вече са
отпътували. Нидерландия,
Белгия, Франция, Дания и
Швеция са сред търсени-
те образователни дестина-
ции, стабилен остава и ин-
тересът към Италия и Ис-
пания. След Брекзит Ир-
ландия набира популяр-

ност сред студентите. Уве-
личават се и запитвания-
та за задокеански дести-
нации като САЩ и Кана-
да. Около 1200 родни сту-
денти са заминали за Ве-
ликобритания, защото та-
зи година е последната
при старите такси за обу-
чение и възможности.

От догодина европейс-
ките граждани ще бъдат
третирани като междуна-
родни студенти. ççççç

вашето обучение като офи-
цери в Българските военно-
въздушни сили, заяви ви-
цепремиерът и министър на
отбраната Красимир Кара-
качанов в своето слово към
курсантите и кадетите и до-
пълни, че с възстановява-
нето на Висшето военновъз-
душно училище една несп-
раведливост от близкото
минало е поправена. Вие
ще имате честта след пет
години обучение да влезе-
те в редовете на Българс-
ката армия, която в своята
история не се е посрамила
с нищо. През всички тези
1400 години, откакто същес-
твува нашата държава, ар-
мията е тази институция,
която никога не е изневе-
рявала на своята държава
и своя народ. В тази ар-
мия започва вашата под-
готовка като командири и
като лидери - лидери не са-
мо на вашите подчинени.
Убеден съм, че със знани-

ето, с образованието, кое-
то ще получите, вие ще бъ-
дете лидери и в българс-
кото общество, категори-
чен бе министър Каракача-
нов. В първите два випус-
ка на ВВВУ - випуск 2024 и
випуск 2025 са приети 41
курсанти (почти двойно в
сравнение с миналата
учебна година), от които 6
девойки. Те ще се обуча-
ват по 7 специализации.

Студенти в образователна
квалификационна степен
"бакалавър" - редовна и за-
дочна форма, ще се обуча-
ват в 4 специалности, а в
задочна форма студенти
ОКС "магистър" ще надг-
раждат знанията си също
по 4 специалности. Профе-
сионалният сержантски ко-
леж прие кадети по две
специалности, уточни Епи-
център.бг. ççççç

Данните показват сред-
ната стойност за респон-
дентите в ЕС-27 при
запитване: "Моля, отгово-
рете доколко лично Вие
се доверявате на всяка
от следните институции?
(Национално правителст-
во, Европейски съюз)".
Доверието в нашето
правителство е спаднало

от 3,3 през април до 2,9
през юли по десетобал-
ната скала. По-ниско е
единствено доверието в
правителството в Полша
- от 2,6 до 2,4. Според
проучването хората са
"по-склонни да търсят
подкрепа извън нацио-
налните си правителства"
по време на пандемията.

Доверието в ЕС се е
увеличило по време на
пандемията, но в същото
време е намаляло в нацио-
налните правителства.

У нас доверието към ЕС
се е повишило от април
до юли от 4,0 до 4,5. Най-
голямо нарастване на
доверието в ЕС е регист-
рирано в двете най-засег-
нати страни от коронави-
руса  - в Италия се е
покачило от 4,1 на 5,2, а в
Испания - от 4,0 на 5,1.
Авторите на изследването
смятат, че това покачване
се дължи на пакета за
възстановяване от корона-
вируса, който бе съгласу-
ван от лидерите на ЕС. В
три държави - Испания,
Франция и Люксембург, се
наблюдава повишение на
доверието както в нацио-
налното им правителство,
така и към ЕС. ççççç

:
Íàêðàòêî

Снимка Пресфото БТА
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"В Националния съвет
на БСП има много автори-
тетни българи, много
утвърдени специалисти.
Той се и обнови с млади
и енергични хора. Функ-
ция на Националния съвет
на БСП е да дава корек-
ция на лидера, но основ-
ната му функция е да
разработва стратегии."
Това заяви народният
представител от ПГ на
"БСП за България" Румен
Гечев пред "България Он
Еър". Социалистът комен-
тира, че прекият избор на
председател и Конгресът
са се произнесли кой е
прав и кой е сбъркал:
"Няма как БСП да е
лидерска партия, тъй като
председателят на БСП бе
избран в пряк избор -
единственият досега в
България. Гласуваха
повече от 60 000 души от
80 000 членове - една
рекордно висока актив-
ност, която в България не
е постигана на никакви
избори", припомни Гечев.
"Тези, които не  попадна-
ха в Националния съвет,
бяха наказани от социа-
листите, че от много
време не предлагаха нови
идеи за партията, а бяха
насочили енергията си
срещу председателя на
БСП и работеха в полза
на ГЕРБ. Те не работеха в
интерес на БСП и вчера
Конгресът даде своята
оценка", изрази мнение
народният представител.
"Излизаме по-единни,
нашият резултат само ще
се подобрява. На следва-
щите избори БСП ще
спечели, тъй като вече е
водеща политическа
сила", заяви Румен Гечев.
Той поясни, че БСП е в
подем, защото е  започна-

ÁÑÏ å â ïîäåì, èìà ñâîÿòà àëòåðíàòèâà
ñ "Âèçèÿ çà Áúëãàðèÿ", çàÿâè ñîöèàëèñòúò

Ïðîô. Ðóìåí Ãå÷åâ: Ñîöèàëèñòèòå
ñå ïðîèçíåñîõà êîé ðàáîòè çà
ïàðòèÿòà è êîé - íå

"Конгресът препотвърди
политиката на прекия из-
бор на партията, избра нов
състав на Националния съ-
вет, влязоха нови, зареде-
ни за работа  лица. БСП
вече е готова, след като
промени себе си, сега да
промени България .
Партията разполага с кад-
ри и с визия за развитие-
то на страната. Пътят пред
нас е един - предсрочни
парламентарни избори", за-
яви председателят на Об-
щопартийната контролна
комисия на БСП  Емил Вой-

Åìèë Âîéíîâ, ïðåäñåäàòåë íà ÎÏÊÊ: ÁÑÏ å åäèííà, "âúòðåøíà
îïîçèöèÿ" å èçìèñëåí òåðìèí

Събития
” 480 пр. н. е. - Гръко-
персийски войни: състои
се битката при Саламин, в
която гръцката флота под
ръководството на Темисто-
къл побеждава персийска-
та флота, командвана от
Ксеркс I.
” 1930 г. - Джордж
Бърнард Шоу отказва да
приеме титлата пер.
” 1938 г. - Обединеното
кралство, Франция,
нацистка Германия и
Италия подписват Мюнхен-
ското споразумение, което
позволява на Германия да
окупира Судетската област
в Чехословакия.
” 1941 г. - Втора светов-
на война: германски
Айнзацгрупи избиват за
два дни 33 771 цивилни
граждани, предимно
евреи, при Бабий Яр край
Киев, Украйна.
” 1951 г. - Открит е нов
естествен спътник на
Юпитер - Ананке.
” 1988 г. - НАСА изстрел-
ва космическата совалка
"Дискавъри" за първи път
след катастрофата на
"Чалънджър".

Родени
” 1518 г. - Якопо Тинто-
рето, италиански худож-
ник, маниерист
” 1547 г. - Мигел де
Сервантес, испански
романист, драматург и
поет
” 1632 г. - Жан-Батист
Люли, френски бароков
композитор
” 1758 г. - Хорацио
Нелсън, британски адми-
рал
” 1843 г. - Михаил
Скобелев, руски генерал
” 1858 г. - Вела Благое-
ва, българска социалистка
” 1864 г. - Мигел де
Унамуно, испански фило-
соф
” 1901 г. - Енрико
Ферми, италиански физик,
Нобелов лауреат
” 1912 г. - Микеландже-
ло Антониони, италиански
режисьор
” 1936 г. - Силвио
Берлускони, италиански
политик и бизнесмен, три
пъти избиран за премиер
на Италия
” 1943 г. - Лех Валенса,
полски политик и синдика-
лист, президент на Полша
от 1990-1995 г., Нобелов
лауреат за мир

Починали
” 1902 г. - Емил Зола,
френски писател и критик
” 1930 г. - Иля Репин,
руски художник
” 2008 г. - Константин
Павлов, български поет
” 2012 г. - Серги Йоцов,
български футболист и
треньор

Íà òîçè äåí

:

нов пред БНТ. "Конгресът
и членовете на БСП дадо-
ха точна оценка за дей-
ността на всяко едно от
нейните знакови лица и
прецени кой заслужава да
влезе в Националния съвет
и кой не", подчерта Войнов.
Социалистът коментира, че
в БСП няма вътрешна опо-
зиция, като според него
това е измислен термин:
"БСП е единна - показа го
и на прекия вътрешнопар-
тиен избор, и на Конгреса.
Всички в партията работят
единно." Председателят на

ято е приела в своя Устав,
че председателят може да
бъде най-много 2 мандата
и това важи и за всички
останали ръководни длъж-
ности: "БСП е колективен
орган, в който решенията
се взимат колективно."
"БСП завърши всички свои
вътрешни избори, сега
предстои Националният съ-
вет да избере Изпълнител-
но бюро. Следващата за-
дача е спечелване на пар-
ламентарните избори. Пра-
вителството и парламентът
са изчерпани в този им
вид", завърши Емил Вой-
нов. ç

ОПКК подчерта, че БСП не
е лидерска партия, като ле-
вицата е  единствената, ко-

ла много преди изборите
да се среща с обществото
и да предлага "Визия за
България".
Свиленски: Партията
потвърди курса
към промяна

"Конгресът препотвърди
утвърдената от партията
политика на пряк избор.
Това е един обновен
Национален съвет с много
нови и млади хора. Резул-
татите са на база на вота
на делегатите на Конгре-
са, които са упълномоще-
ни от своите организации
в цялата страна да предс-
тавляват партията и да
вземат това решение."

Това заяви зам.-председа-
телят на ПГ на "БСП на
България" Георги Свиленс-
ки пред БТВ. Той уточни,
че  всеки делегат има
равен глас, включително с
този на председателя на
партията. "Партията зало-
жи на промяната. Нацио-
налният съвет е орган, в
който със сигурност ще
има други мнения. Това са
187 души от цялата стра-
на", подчерта социалистът.
Свиленски допълни, че
Националният съвет ще
избере и своя висш
изпълнителен орган -
Изпълнителното бюро.
"БСП е на курс към спе-

челване на следващите
парламентарни избори, за
да направим така, че
България да се управлява
по-демократично и без
корупция. БСП разполага
с програма за управление
и качествени хора, за да
промени за по-добро
ситуацията в страната", бе

направи много тежки
реформи в последните 4
години. Те се олицетворя-
ват с мандатност на
депутатите, на органите на
партията, с прекия избор
на председател и това
води до обновление",
заяви заместник-предсе-
дателят на ПГ на "БСП за
България" Крум Зарков
пред БТВ. Той допълни, че
над 40% от парламентар-
ната група на левицата се
състои от депутати за
първи път, както и в
европейската листа,
където млади хора като
Цветелина Пенкова и
Петър Витанов са намери-
ли своето място. "В новия
Национален съвет влизат
голяма група млади,
активни, образовани  и
проевропейски настроени
хора. Конгресът зададе
курс към предсрочни
избори и към промяна на
политическата обстановка
в страната", посочи Зар-
ков. Социалистът подчер-
та, че  парламентарната
група на БСП ще продъл-
жи своята активна дей-
ност и ще помогне за
свалянето на едно вредно
правителство и за изграж-
дането на нов политичес-
ки облик на България:
"Без една модерна БСП,
това не може да стане.
Ние сме на прав път",
завърши Крум Зарков. ç

категоричен народният
представител. "БСП няма
да се коалира с мафията,
заради която хората са 80
дни на улицата и протес-
тират. БСП няма да участ-
ва в управление, което е
непрозрачно и отклонява
обществен финансов
ресурс", завърши Георги
Свиленски.
Зарков: Конгресът
зададе курс към
предсрочни избори

"Близо 45 000 социа-
листи одобриха курса и
реформите, които въведе
Корнелия Нинова. БСП

Георги Свиленски
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Êðàñèìèð Âúë÷åâ: 4 îò 1000 ïàðàëåëêè
ñà ïîä êàðàíòèíà

В училище "Райчо Каролев" в
Габрово 16 учители са с корона-
вирус, предупреди БНТ. Образо-
вателната система няма да
премине изцяло към електронно
обучение дори при ръст на
заразените с коронавируса,
заяви министърът на образова-
нието Красимир Вълчев при
посещението си във Варна. При
положителни проби на ученици и
учители под карантина ще бъдат
отделни паралелки, каквато е
практиката досега.

Само засегнатите класове ще
преминават към обучение в
електронна среда, а училищата
няма да се затварят. Разпрост-
ранението на вируса в училища-
та е в допустимите стойности до
момента, заяви образователният
министър. Данните сочат, че

Ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà âèðóñà â ó÷èëèùàòà
å â äîïóñòèìèòå ñòîéíîñòè äî ìîìåíòà,
çàÿâè îáðàçîâàòåëíèÿò ìèíèñòúð

едва 4 от 1000 паралелки са под
карантина и основание да се
затварят училища няма. Когато
говорим за прагови стойности,
те ще бъдат прилагани на ниво
община, на ниво област, но не и
за цялата образователна систе-
ма. Целта ни е максимум при-
съствено обучение, обясни
Вълчев. Според него Средно
училище "Райчо Каролев" в
Габрово е първият случай, в
който може да се говори за
клъстър на инфекцията. Там 16
учители дадоха положителни
проби за коронавирус. Регионал-
ната здравна инспекция и Регио-
налното управление по образо-
ванието обследват ситуацията,
за да видим дали са носени
маски, дали това е причината да
се заразят толкова хора. Средно

Делегатите на юбилей-
ния 50-и Конгрес на БСП
приеха единодушно полити-
ческа декларация "ПРОМЯ-
НА ЗА БЪЛГАРИЯ СЕГА!".

В началото на втория
ден от Конгреса се приеха
с  мнозинство отчетите на
Общопартийната контролна
комисия, на Националния
съвет, на парламентарната
група на коалиция "БСП за
България" и на делегацията
на българските социалисти
в Европейския парламент.

Делегатите приеха също
и резолюция срещу проя-
вите и настъплението на не-
офашизма и неонацизма в
Европа.

Конгресът възложи на
новия състав на Национал-
ния съвет да организира де-
бат и да състави нова по-
литическа програма на
БСП, която да се приеме
след референдум.

"Намираме се във време,
в което светът, Европа и
България, се изправят пред
прага на тежка социално-
икономическа, духовна и
ценностна криза. Те са ви-
дими от дълго време, но слу-
чилата се през бурната и не-
обичайна 2020 година гло-
бална пандемия от COVID-
19 показва, че много от при-
етите за традиционни пос-
тулати на неолибералната
държава, са безвъзвратно
остарели, станали са негод-
ни и трябва да бъдат преос-
мислени и променени. На-
ложените мантри, че държа-
вата е лош стопанин, че
здравето и образованието
са търговия, стока и приви-
легия, че глобализмът няма
алтернатива, че икономичес-
кия живот няма нужда от ре-
гулации, че в обществото и
стопанския живот победите-

на ден по 8 преподаватели дават
положителни проби за COVID-19.

За момента здравните власти
не предвиждат масово тестване
на учители и ученици. Имаме
нормален брой на заболелите
ученици и учители. Към вчераш-
на дата учителите в училищата,
които са заразени, са 68. Без
тези 16, ако ги добавим, стават
84, което е по-малко е от една
хилядна от общия брой на

Êîíãðåñúò íà ÁÑÏ ïðèå Ïîëèòè÷åñêà äåêëàðàöèÿ „Ïðîìÿíà çà Áúëãàðèÿ! Ñåãà!“

лят взима всичко - претър-
пяват тежък крах и се оказ-
ват погрешни, остарели и
опасни", се казва в полити-
ческата декларацията.

В нея се посочва пове-
че от 10-годишното управ-
ление на Бойко Борисов ка-
то основен виновник за на-
болелите днес проблеми в
българското общество. Уп-
равлението на ГЕРБ се ха-
рактеризира като "управле-
ние, основано върху авто-
ритаризъм, популизъм, на-
тиск и налагане на страх,
около корпоративен, купен
вот, около пропагандни кли-
шета, надежди и обещания,
които не се случват в жи-
вота. Управление, което ус-
пява да употреби всички
парламентарно представе-
ни политически партии, с
изключение на БСП, в ефек-
тивната подмяна на демок-
рацията с мафиотско-оли-
гархичен модел, изразяващ
се в девалвиране, унизява-

не на институциите и прев-
ръщането им в безропотен
изпълнител на волята на уп-
равляващата партия и лич-
но на премиера, в загуба
на основните устои и прин-
ципи на демокрацията и
нейните механизми - в под-
мяната им с еднолична си-
лова власт."

"Намираме се в разгара
на справедлив и все по-ма-
сов протест в защита на
върховенството на закона,
срещу подмяната и суспен-
дирането на принципите на
Конституцията и държав-
ността, срещу пагубния мо-
дел на управление на Бой-
ко Борисов. Днес на пло-
щада са млади и по-възрас-
тни, леви, десни, еколози,
аполитични, но загрижени
за бъдещето на България
хора. Те са подкрепени от
над 60% от българите. Мно-
зина постепенно излизат от
ступора на страха и се при-
съединяват към справедли-

вите искания. Този протест
е категорично подкрепян от
БСП, от българските соци-
алисти и симпатизантите на
партията", се подчертава в
декларацията.

Стратегическите приори-
тети на декларацията са
групирани:

1. Възстановяване на де-
мокрацията и доверието в
институциите:

- Защита на конституци-
онния ред и преутвържда-
ване на държавността и
връщането на силата и ав-
торитета на институциите,
върховенството на закона
и морала в политиката;

- Провеждането на сво-
бодни и честни избори, ко-
ито са освободени от купен
и корпоративен вот;

- Въвеждане на ефектив-
на система на контрол над
действията на главния про-
курор, механизъм за отст-
раняване на главния про-
курор, закриване на специ-

ализирания съд и прокура-
тура;

2. Възстановяването на
нормалните икономически
отношения и възможност за
всеки:

- Социалната защита на
правата, човешкото достой-
нство, гражданските права
и интересите на трудовите
хора, социално слабите и
пенсионерите;

- Всеобщ основен доход;
- Гарантирана работа за

всички, които искат да ра-
ботят;

- Пенсионна реформа и
преразглеждане на "Втория
стълб";

- Промяна на модела на
управление и на модела на
икономическо развитие с
оглед ролята на държавата
като стопанин и регулатор;

- Изработването на реа-
лен и спешен план за дей-
ствие в условията на пред-
стоящата тежка икономи-
ческа криза;

- Прекъсване на пороч-
ния и опасен модел на
превръщането на здравето
и знанието в стока и при-
вилегия на богатите -  га-
рантирано от държавата
безплатно и общодостъпно
образование и здравеопаз-
ване;

- Премахване на плос-
кия данък и въвеждане на
прогресивна данъчна сис-
тема и семейно подоходно
облагане.

***
Вестник ЗЕМЯ ще публи-

кува в следващи броеве ин-
формация за политически-
те документи на най-висшия
форум на БСП и акценти от
изказвания на млади деле-
гати на 50-ия юбилеен конг-
рес на партията. ç

учениците, пресметна министъ-
рът. След направените промени
в Закона за висшето образова-
ние възнагражденията на ректо-
рите на университетите ще
зависят от изпълнението на
поставените им цели. Издадох
правилата за възнагражденията
на ректорите. Вече няма да
зависи от тяхната преценка или
от чувството за благоприличие,
обясни Вълчев. ç

Снимка Пресфото БТА
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Õîòåëè è áåíçèíîñòàíöèè íèêíàò íà çåìåäåëñêè òåðåíè

„Àãðèîí“ ïóñêà çà ïðîäàæáà åêñêëóçèâíè
òåðåíè íà òîï ëîêàöèè

Земеделски имоти с ог-
ромен инвестиционен по-
тенциал излизат на пазара,
ексклузивно от лидера в уп-
равлението на земя, "Агри-
он". Интересът към парце-
лите е особено висок, за-
щото се намират на кому-
никативни места, като ма-
гистрали, големи градове и
морски курорти и инвести-
торите виждат огромен по-
тенциал в развитието им. В
близост да всички имоти
има и добре развита инф-
раструктура, както и същес-
твуващ бизнес.

Офертата е насочена
към всички, които искат да
започнат или да развият
своя бизнес. Терените са
подходящи за хотели, скла-
дови бази, предприятия, ва-
канционни селища. Парце-
лите са възможност и за
онези, които търсят дългос-
рочна инвестиция. Площта
на имотите варира от един
до над 1000 дка, което ги
прави перфектни за изграж-
дането както на малки обек-
ти, така и на големи произ-
водствени площадки или
ТИР паркинги, например.

"Като една от водещите
компании на пазара, "Агри-
он" разполага с голямо ко-
личество земя, от която е
подбрал най-подходящите за
бизнес и инвестиции пред-
ложения. Така даваме въз-
можност на купувачите да
стартират нов бизнес или да
инвестират средства, които
може да се възвърнат в пъ-
ти, ако се появи инвестици-
онен интерес към терена",
твърдят от дружеството.

Имотите са лимитиран
брой и могат да бъдат раз-
гледани на сайта на компа-
нията, в секцията https://
w w w . a g r i o n . b g /
exclusiveproperties/.

След като изберат своя
предпочитан имот, инвести-
торите могат да направят
оферта веднага, през он-
лайн формата за заявка. Ако
желаят да зададат предва-
рително въпросите си на ек-
спертите на "Агрион", могат
да го направят чрез нацио-
налния номер 080011166 или
през системата за чат на
живо в сайта.

Един от терените, пред-
лагани от "Агрион" и предиз-
викващи най-голям интерес,
е близо 4 дка парцел в Ак-

саково, Варна. Земята е в
непосредствена близост до
регулация, до вилна зона и
път с трайна настилка, до
летище Варна и автомагис-
трала "Хемус".

Вече по няколко надда-
ващи има за парцелите от
7 декара до морето край
Поморие и близо 3 дка край
ГКПП до Свиленград.

Огромен е интересът към
един от най-атрактивните
парцели - 5,5 дка до Око-
ловръстното шосе на Со-
фия. През последните годи-
ни купувачите превърнаха
тази зона в гореща точка
за инвестиции - от една
страна заради лесния и
бърз достъп до столицата,
а така и до бъдещата ма-

гистрала за Сърбия, която
трябва да бъде довършена
до месеци.

Заради местоположени-
ето и размера им много от
имотите, предлагани от "Аг-
рион", са подходящи за изг-
раждане на соларни или вя-
търни паркове. Единият от
тях дори надхвърля 1000 дка.
Очаква се през следващите
години, заради мерките за
опазване на климата, все
повече енергия да бъде до-
бивана от алтернативни из-
точници, за които ще се тър-
сят подходящи парцели, съ-
ветват специалисти.

Близо 90 на сто, или 87% от евти-
ните сирена у нас са пълни с вода.
От 30 проверени марки 26 имат съ-
държание на вода, по-високо от 62%.
Това показват данни от скорошно про-
учване на асоциация "Активни потре-
бители", цитирано от bTV. Това е и
най-високият резултат от 2005 г. на-
сам, когато този процент е 0. През
2008 г. той се качва на 4.8%, а през
2011 г. достига 42%. "Възходящата тен-
денция е очевидна. Тези продукти не
се правят по класическа технология
за бяло саламурено сирене и могат,
в определени условия, да бъдат опас-
ни за здравето на хората", предупре-
ди д-р Сергей Иванов от асоциация-
та. Следва сигнал до ресорното ми-
нистерство и молба тези продукти да
бъдат обявени за имитиращи.

Припомняме, че с промени в на-
редбата за специфични изисквания
към млечните продукти се въвеждат
строги правила за количеството сухо
съдържание и вода в сиренето. Пред-
лага се изрично наименованието "си-
рене" да се използва за млечен про-
дукт със съдържание на сухо вещес-
тво не по-малко от 40% и същото ми-
нимално ниво на масленост в сухото

87% îò åâòèíèòå ñèðåíà ñà ïúëíè ñ H2O

Чрез решение на Вър-
ховния административен
съд е отменена заповедта
на изпълнителния директор
на ОДБХ - Ямбол за зали-
чаване на животновъдния
обект на Ана Петрова от Бо-
лярово и към настоящия мо-
мент той е със статут на
действащ. Това заяви земе-
делският министър Десис-
лава Танева в отговор на
депутатски въпрос. Това ре-
шение обаче не повлиява
на статута на България ка-
то страна с регистрирано
огнище на чума по дребни-
те преживни животни.  Тя
се позова на официални до-
кументи на Българска аген-
ция по безопасност на хра-
ните (БАБХ) за резултатите
от клинични изследвания от
въпросното стадо през 2018
г както у нас, така и в ли-
цензирана френска лабора-
тория. "Като вероятна при-
чина за появата на чума по
дребните преживни живот-
ни се посочва циркулация
на слаб щам на чума, кой-
то е възможно да е прене-
сен в страната ни чрез не-
легално придвижване на
животни от Турция, където
заболяването е ензоотич-
но", заяви министърът и
припомни, че мисията на
ветеринарния екип на Ев-
ропейския съюз за спешни
ситуации у нас е установи-
ла, че предприетите мерки
от БАБХ към съответния мо-
мент са били адекватни и
навременни.

На 18 юни 2020 г. БАБХ
уведоми Европейската ко-
мисия за решението на съ-
да и актуалната обстанов-
ка у нас. По думите на Та-
нева се чака позицията на
ЕК по казуса, а дотогава
България все още не е ре-
гистрирана като свободна
от това заболяване.

От своя страна депута-
тът Кристиян Вигенин опре-
дели понятието "слаб щам"
като недостоверно и изра-
зи хипотеза, че вероятната
причина за заразата е вак-
сина, която не е отговаря-
ла на изискванията. Той из-
рази съмнение, че след две
години ЕК може да продъл-
жава да счита, че единст-
веният начин за справяне
със заразата е като бъде
ликвидирано стадото на Ани
Петрова, което две години
по-късно е здраво и се мно-
жи.  "Призовавам ви да из-
лезете от този бюрократи-
чен подход, да стъпите на
реалностите и да направи-
те усилие ЕК и ОIE да при-
емат факта, че стадото, и
да е имало проблем, вече
е здраво и да се реши този
проблем", каза той в зак-
лючение. ç

Ôåðìàòà íà Àíà îò
Áîëÿðîâî å äåéñòâàùà,
íî îñòàâàìå â ÷åðíèÿ
ñïèñúê

Îò 30 ïðîâåðåíè ìàðêè 26
èìàò ñúäúðæàíèå íà âîäà,
ïî-âèñîêî îò 62%

42-годишна фермерка от Стамболийски е
обвинена за подадени от нея неверни данни
на земеделски площи за получаване на евро-
пейски субсидии, съобщава Окръжната про-
куратура - Пловдив. В качеството си на упра-
вител на четири различни фирми обвиняема-
та е подала пред Областна дирекция на Дър-
жавен фонд "Земеделие" - Пловдив заявле-
ния за подпомагане и в приложенията към
тях е посочила обработваеми площи, които
не са били реално ползвани, стопанисвани и
обработвани през стопанската 2017 г. Фал-
шивите документи са за общо 108 парцела с
площ от 860 дка в землищата на Стамболий-
ски и Ново село, сочат данните на прокурату-
рата. Част от парцелите били угари, а други,
за които се твърдяло, че са засети с ечемик и
царевица, въобще не са били обработвани.
Не съответствал и посоченият брой овошки в
ябълкова градина, които били значително за-
вишени в заявлението.

Обвиняемата е извършила четири отделни
престъпления за злоупотреба с евросредства:
Схема за единно плащане на площи, Схема за
преразпределително плащане, Зелени директ-
ни плащания, Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони. Служители на
ДФЗ извършили проверка на място на заяве-
ните площи и установили несъответствията, а
окръжната прокуратура се заела със случая.
Към настоящия момент обвиняемата е с мярка
за неотлонение "подписка". ç

вещество. Казано с други думи, во-
дата не трябва да е над 60%.

"Сиренето по класическите техно-
логии е с около 54% водно съдържа-
ние. Не може някой да очаква, че ще
има 80% сухо вещество. В 1 кг суро-
во мляко има 12% сухо вещество, ка-
то половината от него е усвояемо",
обясни и Димитър Зоров от Асоциа-
цията на млекопреработвателите.
Мнението му, че в сиренето във все-
ки случай има вода, бе подкрепено и
от д-р Димитър Димитров от Минис-
терството на земеделието. Той напом-
ни, че при саламуреното сирене ня-
ма как изцяло да няма вода. В про-
мени в наредбата обаче, ако има ими-
тиращ продукт, то това трябва да се
посочи в етикета. По-евтиното сире-
не пък може да бъде разпознато, тъй
като е като гъба и по-лесно се мачка,
показа експеримент в студиото. ç

Ñ ôàëøèâè äîêóìåíòè
ôåðìåðêà âçåëà ñóáñèäèè
çà 860 äêà
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КООП новини

СЕПТЕМВРИ 2020

от Европа и света

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

ВИДЕОПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА МКА

"…Скъпи кооперативни приятели от целия свят,
На 19 август 2020

отбелязваме 125 го-
дини от създаването
на Международния
кооперативен алианс
през 1895 година.
Горд съм, че органи-
зацията днес предс-
тавлява 1,2 милиар-
да член кооператори,
обединени в 3 мили-

она кооперации, осигуряващи 280 милиона работни места
и генериращи над 2,1 трилиона щатски долара годишен
стопански оборот. Тези ключови цифри, характеризират ро-
лята и значимостта на глобалното кооперативно движение,
ангажирано не само към своите членове, но към общество-
то като цяло.

За съжаление тази година световната икономика бе
изправена пред сериозно предизвикателство - Пандемия-
та COVID-19. Кооперациите от всички сектори на иконо-
миката реагираха солидарно, мобилизираха сили и енер-
гия, прилагайки на практика кооперативните ценности и
принципи в подпомагане на местните общности.

Обръщам се с благодарност към 313те национални
кооперативни организации от 110 страни за значимия им
принос в съзиданието на един по-добър свят. Нека ни е
честит Юбилея…".

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ООН
ЗА МЛАДЕЖТА

Годишния доклад на ООН за
младежта е водещ документ на
Департамента на ООН за ико-
номически и социални въпро-
си (UNDESA), който разглежда
въпроси свързани с младеж-
кото развитие по света. Док-
ладът се публикува на всеки
2 години. В тазгодишното из-
дание 2020 Младежко соци-
ално предприемачество и Прог-
рамата 2030 основна тема е
предприемачеството във всичките му форми в подкрепа
на младежката заетост и принос в изпълнението на Цели-
те за устойчиво развитие. Достойно място в доклада е
отделено на кооперативното младежко предприемачество
в социалната сфера - развиващо уменията на младите
хора в преодоляване предизвикателствата пред тях - без-
работица и несигурната заетост. Представени са и приме-
ри от практиката за създаване на младежки кооперации
в иновативни сфери на дейност.

Международният кооперативен алианс активно подк-
репя и насърчава младите кооператори чрез дейности по
Партньорската програма МКА - Европейски съюз, провеж-
дайки различни инициативи: Глобален младежки форум по
кооперативно предприемачество 2020 в Малайзия с над
180 участници от 50 страни и Кооперативна младежка
седмица в социалните мрежи в рамките на 12 август -
Международния ден на младежта.

КООПЕРАЦИИТЕ - КЛЮЧОВ ПАРТНЬОР В
СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА

През 2013 годи-
на ООН официално
призна концепция-
та за социална и
солидарна иконо-
мика и създаде
Междуведомствена-
та работна група на
ООН за социална и
солидарна икономи-
ка (UNTFSSE), с участието на 17 агенции на ООН и наблю-
датели. Международният кооперативен алианс участва със
статут "Наблюдател", като представител на кооперативното
движение.

В подкрепа на резолюцията, предложена от Междуве-
домствената работна група Международният кооперативен
алианс публикува свое становище "Кооперациите като клю-
чов партньор в социалната и солидарната икономика",.
Документът цели лобиране за по-благоприятна правна рамка
за партньорите от социалната и солидарна икономиката,
изрично упоменавайки кооперациите и техният принос в
развитие на социални иновации, особено в ситуация на
безпрецедентни глобални кризи.

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

 Главна дирекция "Международна дейност", ЦКС

НОВ ПРОЕКТ:
КООПЕДИЯ -
КООПЕРАТИВНАТА
ОНЛАЙН УИКИПЕДИЯ

КООПедия е съвме-
стна търсачка за ре-
сурси (ръководства, ви-
деоклипове, книги и
много други) за кооперативно предприемачество.

Целта е да предостави на младите предприемачи по
целия свят необходимата информация за създаване на
кооперативен бизнес, както и да осигури обучение на
студенти и участници, заинтересовани от кооперативния
бизнес модел. Търсачката ще позволи намирането на раз-
лични видове материали на няколко езици.

В началото на септември се проведе уебинар, посве-
тен на КООПедия, с участието на представители на наци-
оналните кооперативни организации, включително и ЦКС.

Базата данни е създадена по технологията на Starting
Box (кооперация, която разработва безплатни инструмент,
базираните на най-новите уеб стандарти), безплатен, мо-
дулен и лесен за използване инструмент за изграждане
на децентрализирани приложения.

Фокусирана е върху кооперативното предприемачество
и предназначена за две широки категории потребители:

- Сътрудници - ще мога да качват информация, пода-
дена от други участници. Потенциални участници могат да
бъдат: ментори от проекта за старт на младежки коопе-
рации CoopStarter 2.0., експерти от кооперациите, както и
членове и служители на Кооперативна Европа и МКА,
както и центрове за обучение и университети.

- Търсачи/Потребители - ще могат да търсят ресурси,
свързани с кооперациите и да изпращат заявки до сът-
рудниците, за информация, която липсва в търсачката.
Участниците освен член-кооператори и предприемачи, мо-
гат да бъдат всички които се интересуват от кооператив-
но младежко предприемачество.

Базата данни е безплатна за потребителите и е прило-
жение на практика на 5-и кооперативен принцип - Обра-
зование, обучение и информация.

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

ПОСЛАНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА ЕВРО КООП

EВРОПЕЙСКА  АСОЦИАЦИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Това, което ни обединява в едно голямо семейство, са
кооперативните принципи и ценности, които, които пове-
че 175 години поставят хората и техните потребности
в центъра на бизнеса, мотивират ни да работим отговор-
но в полза на своите членове, местните общности и
обществото като цяло. В продължение на 125 години
Международният кооперативен алианс работи за попу-
ляризирането на кооперативния бизнес модел, активно
дискутира интересни стратегически подходи в реализи-
рането на приоритети за развитие на глобалното коопе-
ративно движение, обменя добри практики, информация
и опит.

В заключение бих желал да споделя, че е важно
политиците да осъзнаят своята споделена отговорност с
кооперативното движение. Създаването на по-благопри-
ятна законодателна, политическа и бизнес рамка на на-
ционално и международно равнище ще улесни коопера-
циите в реализиране на своя потенциал и увеличаване
приноса им в съзидаването на един по-добър и справед-
лив свят…".

КООПЕРАТИВНА ГРУПА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

С цел да бъде по-близко до клиентите
си Кооперативна група Великобритания, ко-
ято е сред 10 водещи вериги в страната, ще разшири
търговската си верига "КООП" с 65 нови търговски обекта
от типа "Удобен магазин", разкривайки над 1000 работни
места. В тях клиентите могат да намерят широк асорти-
мент стоки. Въпреки, че пандемията COVID-19 наложи

ограничаване
на контакти-
те и увелича-
ване дела на
онлайн търго-
вията, посе-
щението в
м а г а з и н и
"КООП" оста-
ва предпочи-
тано, заради
възможност-
та за социал-
ни контакти.

Матиас Фид-
лер - Прези-
дент на ЕВРО
КООП сподели
по повод Юби-
лея "…През та-
зи година чес-
тваме 125 Го-
дини Междуна-
роден коопера-
тивен алианс!

КООП НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

НОВ БИОМАГАЗИН "КООП" ПК "НАРКООП", КУБРАТ

По повод 130 Години Кооперативно движение в Бъл-
гария и 111я рожден ден на ПК "Наркооп, Кубрат бе
открит вторият в България след София биомагазин
"КООП". Предлага се богат асортимент от качествени
био и здравословни продукти, органични подправки и
хранителни добавки, суперхрани, биокозметика, ръчно
изработени натурални шоколадови изделия на "ШОКО
КООП", литература на здравословна тематика. В мага-
зина е обособен кът КООП Библиотека. Въпреки огра-
ниченията от пандемията COVID-19 магазинът беше тър-
жествено открит от Искра Антонова - Председател на
потребителна кооперация "Наркооп" Кубрат. Гости на
тържеството бяха Пенка Пеева - Председател на Райо-
нен кооперативен съюз Русе и Алкин Неби - Кмет на
община Кубрат, който в своето приветствие изтъкна
значимата роля на кооперацията за местната общност.

КОПЕРАТИВНА ЕВРОПА - EВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА
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Ñóøàòà íàìàëè è äîáèâèòå íà ãðîçäå
Ñïàä ìåæäó 30-40% íà ðåêîëòàòà â Ñåâåðîèçòî÷íà Áúëãàðèÿ
âäèãà èçêóïíèòå öåíè è íàìàëÿâà ïðîèçâîäñòâîòî íà âèíî

Незапомнената суша то-
ва лято рязко е свила до-
бивите на грозде, особено
в Североизточна България.
Засушаването вече прова-
ли реколтата от пшеница,
царевица и слънчоглед в
Добруджа. Спадът на доби-
ва на грозде в цяла Севе-
роизточна България е меж-
ду 30-40%, заяви пред БНР
Петьо Бошнаков  - един от
най-големите производите-
ли на грозде в региона, кой-
то е и в управителния съ-
вет на Черноморската ло-
заро-винарска камара. Спо-
ред него аналогична е си-
туацията и в Южна Бълга-
рия, където най-сериозни
са поражения върху черве-
ните сортове, които по-къс-
но зреят. За сметка на по-
слабите добиви качеството
на гроздето е отлично - с
високи захари.

По-малки добиви обаче
ще доведат и до по-малко
количество произведено ви-
но, а това, от своя страна,
ще предизвика дефицит на
пазара. Според Бошнаков
обаче този дефицит ще бъ-
де компенсиран от стари
запаси на винарите, които

заради COVID пандемията
не са успели да реализи-
рат в чужбина продукцията
си и сега ще я пуснат на
пазара.

Липсата на достатъчно
грозде е довела до лек ръст
на изкупните цени. "За съ-
жаление преди две години
с излизането от пазара на
един от най-големите изкуп-
вачи се получи драстичен
спад  на цените - средните
равнища от 0.80-0.90 лв. на
килограм паднаха на 0.50-
0.60 лв. Изкупвачите проб-
ваха тези ниски нива в на-

чалото на изкупната кампа-
ния тази година, но липса-
та на достатъчно добиви до-
веде до вдигане на цените
и в момента за масовото
грозде те вървят 0.55-0.65
лв., а за по-скъпите, лими-
тирани серии - по 0.80-0.90
лв.", посочи Бошнаков.

Лозарите обаче предуп-
реждават, че сушата през
тази година ще се отрази и
на плододаването догодина.
Затова и през 2021 г. не се
очакват високи добиви, не-
зависимо дали ще е по-бла-
гоприятна от климатична

гледна точка. Затова от Чер-
номорската лозаро-винарс-
ка камара настояват да се
завишат преките субсидии
за гроздопроизводителите
по подобие на тези в други
държави.

За първа година сега в
сектор Лозарство се отпус-
ка държава финансова по-
мощ "де минимис", която е
до 30 лв. за декар. Според
лозарите обаче това е ни-
щожно малка сума, която
покрива само 5-6% от общи-
те годишни разходи за про-
изводство. "В България ло-
зарството се субсидира със
стандартна ставка, без пре-
ференции, въпреки, че раз-
ходите са 6-7 пъти над тези
за техническите култури, за-
това и процентът на подпо-
магането е незначителен. До-
като в съседни страни суб-
сидията е 150-180 евро на де-
кар и те може да си позво-
лят да продават по-евтино
грозде от нас. Затова и пос-
ледните години има внос от
съседни страни - Румъния,
Македония. Да не говорим,
че голяма част от вноса е
на черно, което ощетява бю-
джета", посочи Бошнаков. ç

Обезщетенията мотивират работе-
щите да са на светло, а кампанията
"Заплата в плик" е изсветлила 33 млн.
лв. от възнаграждения.  Убеждението,
че недекларираният труд не ги касае
пряко, е основен мотив да са готови
да работят на черно за около 1/3 от
работещите и за повече от 40% от ра-
ботодателите. Това показват данните
от анкета, попълнена от над 3750 ра-
ботещи и 1050 работодатели. Тя беше
създадена от ИА "Главна инспекция по
труда" при старта на Европейската кам-
пания за деклариран труд" в началото
на март, с цел да се проверят мотиви-
те на работещи и работодатели да ра-
ботят на светло, съответно да работят
недекларирано. Основен мотив за ра-
бота на светло за работещите е въз-

За поредна седмицата
има възходящо движение
на някои от цените на ос-
новните зърнени контракти
на световните борсови па-
зари. Така описват ситуаци-
ята в периода между 23 и
25 септември от Софийска
стокова борса АД (ССБ).

Пшеницата в САЩ този
път остана на старата си
цена от 250,00 долара/тон,
а тази във Франция е с
плюс 1,00 евро до 196,00 ев-
ро/тон. Цените в Украйна
и Русия отново реагираха
по-сериозно и добавиха съ-
ответно по 8,00 долара до
233,00 и 235,00 долара/тон.

При царевицата очаква-
нията са за много добра ре-
колта в глобален план. След
скока от преди седмица се-

Финансовият министър Кирил
Ананиев е внесъл законови про-
мени, с които се разрешава бю-
джетният дефицит да надвишава
3% от БВП, става ясно от публи-
кувани за обществено обсъжда-
не промени в Закона за публич-
ните финанси. Сегашният таван
от 3% е идентичен с ограничени-
ето в Договора за функционира-
нето на ЕС. С изключение на кри-
зисната 2009 г. в последните де-
сетилетия България твърдо под-
държаше дефицит под 3%. През
пролетта обаче Европейската ко-
мисия активира клаузата за де-
рогация на ограничението и по
този начин позволи временно, в
условията на пандемия, държави-
те членни да поддържат дефицит
и над 3%, като не включват раз-
ходите във връзка с пандемията.
За да може да надвиши тавана
обаче, България трябва да напра-
ви и промени във вътрешното си
законодателство. Министерство-
то на финансите предлага и раз-
хлабване на националното огра-
ничение, които предвиждаше мак-
симум 2% дефицит по консоли-
дирания бюджет на касова осно-
ва. Сега то се завишава на 3%.

В актуализацията на Бюджет
2020 през април бе заложен де-
фицит от 3.5 млрд. лв. (2.9% от
БВП) в края на годината. Готве-
ните законови промени са сиг-
нал, че правителството вероят-
но готви нова актуализация, в ко-
ято е възможно да се заложи още
по-голям дефицит. Другият вари-
ант е "разхлабването на колана"
да се планира за догодина. За
2021 г. ГЕРБ вече обеща пови-
шаване на заплатите на учите-
лите с около 15%, допълнителни
50 млн. лв. за вдигане на въз-
награжденията на университетс-
ките преподаватели, продължа-
ване на помощта от 1000 лв. на
здравните работници, завишава-
не с 30% на възнагражденията в
звената за борба с COVID-19,
както и удължаване на доплаща-
нето с 50 лв. на всички пенсио-
нери до края на пандемията.

В мотивите към законовите
промени се посочва, че заради
кратките срокове за внасяне на
Бюджет 2021 в парламента 31 ок-
томври, срокът за общественото
обсъждане на текстовете в Зако-
на за публичните финанси се сък-
ращава на 14 дни. Очевидно цел-
та е бюджетните правила да се
актуализират още преди втората
актуализация на Бюджет 2020, ко-
ято най-вероятно ще мине през
преходните и заключителните раз-
поредби на Бюджет 2021. По пос-
ледни данни, които са към 31 ав-
густ, бюджетът отчита излишък от
1.5 млрд. лв., който обаче се дъл-
жи на отложени разходи. Заради
купищата непредвидени социал-
ни разходи и стимули за бизне-
са е възможно текущият изли-
шък плюс заложения дефицит да
се окажат недостатъчни до края
на годината. Друга част от про-
мените в Закона за публичните
финанси са свързани с държав-
ните гаранции и усвояването на
средства по Плана за възстано-
вяване на Европа на обща стой-
ност 750 млрд. евро. Създава се
и възможност неусвоени допъл-
нително одобрени средства за
министерствата и ведомствата да
бъдат пренасочвани за изпълне-
нието на други приоритетни по-
литики. ç

1/3 îò ðàáîòåùèòå è ïîâå÷å îò 40% îò ðàáîòîäàòåëèòå
ãîòîâè äà ðàáîòÿò íà ÷åðíî

ралата през 2017 г. кампания "Запла-
та в плик", която също се осъществя-
ва в партньорство с ИА ГИТ, НОИ и
социалните партньори. През 2018 г. е
отчетено изсветляване на доходите с
13 млн. лв., а през 2019 г. сумата вече
е 33 млн. лв. Все още обаче остават
около 440 млн. лв., за изсветляването
на които трябва да продължат общи-
те усилия, отбелязват от НАП. ç

можността да получат заместващ до-
ход от обезщетения, когато изпаднат в
нужда. За работодателите един от се-
риозните мотиви е да избегнат санк-
ции от контролните органи. И за двете
категории анкетирани лица една от най-
силните мотивации да бъдат на светло
е убеждението, че правилата трябва
да се спазват, като при работодатели-
те така смятат около 2/3 от попълни-
лите анкетата. И двете страни в трудо-
вия процес биха били по-мотивирани
да са на светло, ако са сигурни, че с
техните данъци и осигуровки се подоб-
ряват обществено значими системи ка-
то здравеопазване, образование, со-
циална, осигурителна.

От Националната агенция за при-
ходите представиха данни от старти-

Çàãîâîðè ñå çà êàðòåëíî ñïîðàçóìåíèå
ïðè öåíèòå íà ñëúí÷îãëåäà

га имаше спад от 2,00 дола-
ра в Чикаго до 192,00 дола-
ра/тон, но ръст от 8,00 до-
лара в Украйна до 195,00 до-
лара/тон.

Ечемикът в Украйна пос-
къпна с 5,00 долара до 195,00
долара/тон, а във Франция
промяната е минимална и
цената е 177,00 евро/тон.

При рапицата в Европей-
ския съюз (Еuronext) след
седмица на повишение це-
ните чувствително паднаха
с 11,75 евро до 380,75 евро/
тон.

В подкръг "Зърно" на ССБ
отново за периода от 23 до
25 септември хлебна пше-
ница се търси на 310,00 лв./
тон, а предлагането е с мал-
ка разлика на 320,00 - 330,00
лв./тон. Фуражната се тър-

си на 300,00 лв./тон.  Царе-
вицата остана 290,00 - 295,00
и 300,00 - 305,00 лв./тон съ-
ответно за купува и прода-
ва.

При маслодайния слън-
чоглед от място цените на
търсене последваха светов-
ната тенденция и тръгнаха
нагоре. Според анализато-
рите маслодайната култура
се продава на 710,00 - 730,00
лв./тон, като продавачите
също котират по-високо - на

740,00 - 760,00 лв./тон.  Спо-
ред читатели на Агри.БГ, ко-
ито коментират търговията
със слънчогледа у нас, на
места вече "балонът се спу-
ка и цените се сринаха". До-
ри се говори за картелно
споразумение за 720 лв./
тон. Към 25 септември про-
изводител от Русе споделя,
че цената при тях е 840 лв./
тон, в Добрич - 860 лв./тон
за обикновен, а в София об-
ласт - 760 лв./тон. ç

Âëàñòòà ñè îòâàðÿ
âðàòè÷êà
äà íàäõâúðëè
äåôèöèòà îò 3%
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Ïðîòèâîðå÷èåòî å ìåæäó òðóäà è êàïèòàëà, ìåæäó
ðàçëè÷íèòå âèäîâå êàïèòàë, ìåæäó ïå÷åëèâøè è ãóáåùè
îò äíåøíàòà èêîíîìè÷åñêà ðåàëíîñò

Íåîëèáåðàëèçìúò ðàæäà
àíòèöåííîñòè

Неолибералната евро-ат-
лантическа ценностна сис-
тема има два специални
трика, с които се опитва
пропагандно-идеологически
да блокира в глобален план
възхода на класовите про-
тивопоставяния и недовол-
ството на милиарди хора от
олигархизацията и намаля-
ващия дял на доходите на
голяма част от  хората на
труда. Те се наричат "отказ
от езика на омразата" и "по-
литкоректност". За да не ги
мразят, заради нараства-
щия грабеж и неравенство,
малцинството печеливши от
този капитализъм създават
НПО-та, които ентусиазира-
но говорят срещу "езика на
омразата" и бдят за "полит-
коректността". Говорят, но в
условията на криза, свър-
зана с гигантското неравен-
ство, упадащата средна кла-
са в развитите страни, уве-
личаващите се бедни и без-
домни, олигархизацията и
нарастващата несигурност
именно неолибералният ка-
питализъм ражда нараства-
ща класова поляризация,
засилваща се политическа
омраза, възход на хейтър-
ството като глобален фено-
мен. То приема най-различ-
ни религиозни, расови, ет-
нически, класови, полити-
чески форми. Подема се и
се използва от политиците
в битката им да докопат
властта и да я задържат.
Рязко се усилва от дигитал-
ните медии, които предла-
гат технологична и иконо-
мическа инфраструктура на
групи на омразата, както и
на основани на омразата
политически партии.

Дигиталната омраза
се превръща дори в инст-
румент за печалба. Голяма
част от политиците - и от-
ляво, и отдясно, са конюн-
ктурни борци за власт, без
идейни основи на своята
политика, и се опитват да
правят кариера чрез ярос-
тни атаки и ненавист, де-
монстрирани към политици-
те от противниковия лагер,
а не чрез предлагането на
ефективни стратегии за
смяна на системата, която
ражда ненавист и омраза.
Тази омраза разтърсва вът-
ре отделните държави, по-
ради което политиците се
опитват също така енергич-
но да я пренасочат, ако е
възможно навън, да посо-
чат там образа на врага,
върху който да се прехвър-
ли тя. Както и в други пе-
риоди от историята на ка-
питализма, и днес може да
се види как нарастващите
противоречия и кризи се
компенсират чрез насочва-

Проф. Васил ПРОДАНОВ

не на масовите страхове,
недоволство, омраза към

изобретен външен враг,
представян като вино-
вен за всичко.
Например Путин, който

обикаля света и трови все-
ки, когото не харесва, с но-
вичок. Или китайците, кои-
то разпространяват "китай-
ския вирус". В предишен пе-
риод на такава криза спрет-
наха фалшификата, че един
българин бил стрелял по па-
пата, но не го улучил, а пре-
зидентът на страната, изоб-
ретила тази измислица, го-
вореше, че СССР е "импе-
рия на злото". Сега истори-
ята за пореден път се пов-
таря - не като трагедия, а
като фарс. В парламентите
на САЩ и Великобритания
- двете държави, дали на-
чалото на неолибералния
капитализъм, взаимните об-
винения на политиците от
различни партии, че са
"предатели", че правят
"преврат", че са "диктатори",
че "унищожават демокраци-
ята", са всекидневно явле-
ние. Колкото по-яростно на-
падаш противната страна,
толкова повече шанс има
да бъдеш забелязан от ме-
диите и избирателите. Хей-
търството, крясъците, обви-
ненията от двете страни на
барикадата на българския,
американския, а и на голя-
ма част от останалите пар-
ламенти по света е всекид-
невно явление, подхранва-
но от все по-поляризирани-
те и класово разделени об-
щества. Това от своя стра-
на засилва ненавистта и
омразата по улиците и в со-
циалните мрежи. Надали
обаче в историята има по-
мразени от днешните нео-
либерални политици. Дори
някой от тях да е морален
и честен човек, няма как да
не излезе омърсен и смач-
кан от политиката, с безб-
рой истории, съчинени за
него от жълтата преса и со-
циалните медии. А тъй като
голямата част от политици-
те са част от олигархичес-
ки върхушки и битки, от вся-
какви външни и вътрешни
зависимости, те дават не
един и два повода да бъдат
ненавиждани, да бъдат мра-
зени от огромен брой хо-
ра. Случайно ли при про-
тестите във Франция  "жъл-
тите жилетки" издигаха в
центъра на градовете гило-
тини? Случайно ли е, че
протестиращите носят бе-
силки? Случайна ли е ги-
гантската омраза между де-
мократи и републиканци в
САЩ? Това създава и об-
щата политическа ситуация,

в която можем да видим До-
налд Тръмп и Бойко Бори-
сов, независимо от гигант-
ската разлика в позициите
им. Единият е начело на
най-могъщата страна в све-
та, другият - на

малка и зависима
България, умираща
от действията на
реставраторите на
капитализма.
И единият, и другият са об-

винявани от политическите
си противници, че готвят
фалшификация на изборите.
И единият, и другият са на-
ричани "демократично" с
всички възможни негативни
епитети. Когато става дума

за това колко е мразен Бо-
рисов, най-честите стигма-
тизиращи думи, с които той
е характеризиран, са "Бай
Ганьо", "мутра", "лъжец". То-
ва може да се види доста-
тъчно точно в дигиталното
пространство. Написвайки
съответните фрази в кавич-
ки в Гугъл търсачката, мо-
жем да открием "Борисов е
Бай Ганьо" 153 000 пъти,  "Бо-
рисов е лъжец" - 12 400 пъ-
ти, "Борисов е мутра" - 8500
пъти, "Борисов е диктатор" -
4550 пъти, "Борисов е пси-
хопат" - 3350 пъти, "Борисов
е мафиот" - 3050 пъти, "Бо-
рисов е простак" - 2070 пъ-
ти, "Борисов е бандит" - 1310
пъти, "Борисов е некомпе-
тентен" - 927 пъти, "Борисов
е фашист" - 422 пъти,  "Бо-
рисов е нарцис" - 301 пъти.
Това е в дигиталното прост-
ранство, а в реалността са-
мо на продължаващите ве-
че трети месец протести те-
зи и множество други стиг-
матизиращи думи са хиля-
ди пъти повторени от хиля-
ди хора. Не по-добре стоят
обаче нещата с Доналд
Тръмп - най-могъщия поли-
тик на най-могъщата иконо-
мически държава САЩ, на-
ложила неолибералния ка-
питализъм през последните
четири десетилетия и в ця-
ла Източна Европа, включи-
телно и в България. С по-
мощта, разбира се, и на на-

шите "демократи" и демок-
ратизатори. В САЩ омраза-
та и ненавистта се усилват
допълнително и от предсто-
ящите след около месец и
половина президентски из-
бори. Скорошно социологи-
ческо изследване там уста-
новява, че най-често изпол-
званите думи, с които аме-
риканските избиратели
описват Тръмп, са "некомпе-
тентен", "арогантен", "идиот",
"егоист", "невеж", "расист",
"нарцис". Така възприемат
своите управляващи в све-
товния модел на либерална
демокрация, представян ка-
то "края на историята". Хей-
търството и квалификации-
те за Тръмп обаче в англое-
зичното дигитално прост-
ранство са в мащаби, не-

познати в досегашната ис-
тория. Там ще срещнем 1 740
000 пъти "Тръмп е расист",
740 000 пъти - "Тръмп е дик-
татор", 603 000 пъти - "Тръмп
е лъжец", 495 000 пъти -
"Тръмп е идиот", 485 000 пъ-
ти -  "Тръмп е психопат", 389
000 пъти - "Тръмп е нарцис-
тичен", 350 000 - "Тръмп е
фашист", 327 000 пъти -
"Тръмп е арогантен". И вся-
какви други негативни епи-
тети, които можете да си
представите. Ако ненавист-
та можеше да убива, досега
той би трябвало хиляди пъ-
ти да е изпепелен. Това не
е случайно. И при амери-
канския неолиберален капи-
тализъм, усвоен и у нас с
ревове "демокрация" и хва-
лебствия за "евро-атланти-
ческите ценности", имаме
криза и разпадни процеси,
изострящи всички социални
противоречия, проявяващи
се в невиждана омраза, в
ненавист. Това обаче е пси-
хологическо измерение на
едно друго базисно проти-
воречие -

противоречието между
олигархията от 1%
невиждано богати
капиталисти и остана-
лото население.
Противоречието между

труда и капитала. Проти-

воречието между различ-
ните видове капитал. Про-
тиворечия между печелив-
ши и губещи от днешната
икономическа реалност.
Противоречията от глобал-
ната промяна на геоиконо-
мическа и геополитическа
власт. Кълбо от противо-
речия, тресящи съвремен-
ния свят, чиято моралноп-
сихологическа проява е
ненавистта и омразата. Тя
може да приема и ще при-
ема все по-крайни форми
- на войни, терористични
актове, на нови и нови об-
рази на врага, на желание
за мъст, на желание да
смачкаш и унищожиш то-
зи, който ти изглежда ви-
новен за нещата край теб.
През последните десетина
години имаме не по-мал-
ко протести и бунтове по
света, отколкото през 60-
те години на миналия век
или отколкото след Първа-
та световна война. От 2017
г. насам общо в света е
имало над 100 големи ан-
типравителствени протес-
та, довели до падането на
30 правителства и управ-
ляващи лидери. Във всич-
ки тях в една или друга
степен важен фактор е ис-
кането управляващите да
се махат. Ненавистта, ом-
разата, противопоставяни-
ята днес много по-бързо
стигат до милиони хора,
овладяват милиони хора,
благодарение на дигитал-
ните комуникации.
Нашите протестиращи

носят ковчези и бесилки.
Във Франция, Великобри-
тания, САЩ, Ливан и на ре-
дица други места протес-
тиращи издигат ешафоди и
бесилки. В САЩ се стре-
лят и убиват, събарят па-
метници, пренаписват си
историята, вилнеят из ули-
ците, пращат по пощата от-
рова за президента Тръмп.
Колко му е да го убият -
вече са го правили и с
Линкълн, и с Кенеди. Всич-
ко е възможно.
Днешната пандемия от

COVID-19  не само не реша-
ва, а засилва бързо досе-
гашните противоречия. А с
тях и ненавистта, желание-
то, омразата да се вдигат
бесилки и ешафоди, да се
носят ковчези. Това е ста-
вало неведнъж в историята
- и у нас, и навсякъде дру-
гаде. Изглежда, ще става и
днес. Защото неолиберални-
ят глобализиран капитали-
зъм се тресе и тепърва ще
се тресе. Може да роди и
нещо по-добро, но може да
роди и чудовища.

От "Клуб 24 май"
(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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Имате шесто чувство?Каква е връзката между гениалността и лудостта
Известно е, че много от гениите в изкуството

- Ван Гог, Вирджиния Улф и други - са страдали
от психични заболявания. След многобройни из-
следвания науката започва да установява при-
чината.

Неотдавна, на Световния фестивал на наука-
та в Ню Йорк, трима психолози представят ре-
зултатите от последните проведени изследвания
върху връзката между душевните заболявания и
творчеството. Кей Редфийлд Джеймисън, клини-
чен психолог, професор в Медицинската школа
към университета "Джон Хопкинс", съобщава, че
резултатите от около 20 - 30 научни изследвания
потвърждават популярната представа за "изтер-
зания гений". От всички видове психози, бипо-
лярното разстройство се оказва най-тясно свър-
зано с творчеството. Самата Кей Джеймисън съ-
що страда от това заболяване.

Биполярното разстройство е свързано с ост-
ри промени в настроението: периоди на дълбока
депресия се редуват с периоди на крайна при-
повдигнатост (т. нар. "мания"). Изследванията на
Джеймс Фелин, невропсихолог от Калифорнийс-
кия университет в Ървин, дават едно възможно
обяснение за връзката на това психическо забо-
ляване с творческите постижения.

"Хората с биполярно разстройство са креа-
тивни най-вече тогава, когато излизат от дълбо-
ка депресия", казва той. "Когато настроението
на пациента се подобрява, настъпват промени в
мозъчната активност: в долната част на фрон-

Има насекоми, които
знаят с точност кой стои
срещу тях. Учените отново
потвърдиха, че много от
тях, например осите и ме-
доносните пчели, могат да
идентифицират лица - съ-
що като хората, и не само
това - ами и да ги запом-
нят.

Известно е, че насеко-
мите се ориентират с по-
мощта на ароматни вещес-
тва и феромони и се раз-
познават взаимно. Наука-
та обаче се интересува как
медоносната пчела (Apis

Осите различават лица
mellifera) и европейската
оса (Vespula vulgaris) успя-
ват със своя малък мозък
да разрешат такива слож-
ни задачи като идентифи-
цирането на човешки лица.

Екип европейски учени
начело с невролозите Ау-
рора Аваргес-Вебер и Да-
ниеле Дамаро установи, че
при разпознаването на жи-
ви същества в мозъка на
медоносната пчела и евро-
пейската оса протичат съ-
щите процеси като в чо-
вешкия. Отделните отличи-
телни белези като носа,

очите и устата се събират
в един образ. Следовател-
но за разпознаването не
се изисква особено голям
мозък - и на мозъци кол-
кото топлийка се удава да
решат тези сложни зада-
чи. Учените предполагат, че
заради по-малкия обем на
мозъка животните не мо-
гат да запомнят голям брой
отличителни белези. Но все
пак капацитетът е достатъ-
чен за краткосрочно раз-
личаване на лица. И това
ако не е странно!

Дръжте се добре с пче-
лите и осите - може да ви
запомнят и да ви отмъстят
впоследствие.

Испанските изсле-
дователи установили,
че сосът на основата
на домати, съдържа
40 антиоксиданти, на-
речени полифеноли,
които предпазват сър-
цето от т. нар. окси-
дативен стрес, инфор-
мира БГНЕС.

Ястието софрито,
приготвяно от домати
като основна състав-
ка, както и лук, зех-
тин, царевично браш-
но и по желание че-
сън, е много популяр-
но в средиземномор-
ските страни и според
учените предпазва от
сърдечен удар и ин-
султ.

"Софритото, съдър-
жащо зехтин екстра
върджин, има по-доб-
ри антиоксидантни
свойства, тъй като е
по-богато на полифе-
ноли. Разликите меж-
ду изследваните сосо-
ве софрито вероятно
се дължат на различ-
ните им съставки - до-

Доматен сос за здраво
сърце и дълъг живот

Може би най-сетне
имаме обяснение за ед-
на от най-загадъчните
особености на мозъка
- феномена "дежавю".
Акира О'Конър от Уни-
верситета на Сейнт Ан-
дрюс представи ново-
то изследване на
екипа си по време
на неотдавнашната
Международна кон-
ференция за памет-
та в Будапеща. То
стига до извода, че
това, което изглеж-
да като "грешка в
матрицата", е про-
верка на паметта, коя-
то се случва в мозъка
ни.

Както предава New
Scientist, О'Конър и ко-
легите му започват изс-
ледването си, като раз-
работват техника за из-
куствено предизвикване
на дежавю. За да пос-
тигнат това, те предста-
вят на участниците по-
редица от свързани ду-
ми, без да разкриват ду-
мата, която ги свързва.
Например в единия ек-
сперимент думите са
легло, възглавница, нощ
и т. н., без да се споме-
нава думата "сън", свър-
зваща всички останали.

Обясниха феномена "дежавю"

От обекти;

талния лоб тя спада, а за сметка на това се
разгаря в горната. Изумително е, че абсолютно
същият процес се наблюдава, когато хората имат
прилив на креативност."

Елин Сакс от университета на Южна Кали-
форния обяснява, че хората с психози не филт-
рират външните стимули като другите хора. Вмес-
то това те могат да задържат едновременно в
съзнанието си две взаимозключващи се идеи,
както и да възприемат далечни асоциативни връз-
ки, които повечето хора не биха допуснали до
повърхността на съзнанието си.

Тестове за асоциации, в които участниците
трябва да изредят всички думи, които им идват
наум във връзка с дадена дума стимул (напри-
мер "лале"), демонстрират, че пациентите с бипо-
лярно разстройство, когато са в период на "ма-
ния", могат да генерират три пъти повече асоци-
ации за определено време в сравнение с оста-
налите хора. Вероятно изобилието от нефилтри-
рани идеи води до по-голяма вероятност за съз-
даването на нещо дълбоко и оригинално.

Разбира се, никой не кипи от творческа енер-
гия по време на дълбока депресия или пристъп
на шизофрения. Тези заболявания са мъчителни
и често крият опасност за живота, напомнят пси-
холозите. Обществото може би е облагодетелст-
вано от болните гении, но самите те невинаги
смятат, че върховите им творчески моменти мо-
гат да платят цената на продължителното стра-
дание.

За да са сигурни, че
участниците не са чули
думата "сън", учените ги
питат дали или не са чу-
ли думи, които започ-
ват със "С", на което те
очевидно отговарят от-
рицателно. Въпреки то-

ва, когато после е тряб-
вало да си припомнят
представените думи,
повечето от тях са би-
ли склонни да мислят,
че са чули думата "сън",
макар да знаят, че не
са - което е довело до
странно чувство за "де-
жавю".

С помощта на функ-
ционален магнитен ре-
зонанс екипът устано-
вява, че когато това се
случва, най-активните
зони на мозъка не са
тези, които обикновено
са свързани с паметта,
например хипокампу-
сът, а предните облас-
ти, които се свързват

по-скоро с вземането
на решения.

Според О'Конър те-
зи предни области най-
вероятно наблюдават
спомените при препов-
тарянето им, следейки
за грешки в съдържа-

нието, и се ак-
тивират, когато
отчетат нещо не-
редно. Както
Щефан Кьолер
от Университета
на Западно Он-
тарио отбелязва
пред New
Scientist - "В мо-

зъка може да протича
разрешаване на конф-
ликти по време на де-
жавю".

Въпреки че е нужна
още работа за валиди-
рането на тази теория,
ако тя вярна, това оз-
начава, че в мозъка про-
тича контрол на качест-
вото - той наблюдава
собствената си дейност
и отчита възможните
грешки. В този контекст
предните зони на мо-
зъчната кора най-веро-
ятно проверяват за не-
съответствия между то-
ва, което помним, и то-
ва, което знаем, че се е
случило.

мати, чесън, лук, зех-
тин ,  и различните
пропорции от тези
съставки за приготвя-
нето му", обясни изс-
ледователката Роса
Ламуела.

Учените изследва-
ли няколко соса от су-
пермаркетите, пригот-
вени със съставки, ко-
ито били произведе-

ни в обикновени фер-
ми. Те използвали тех-
никата масова спект-
рометрия с висока ре-
золюция, чрез която
открили и други по-
лезни за здравето
съставки, включител-
но каротеноиди и дру-
ги видове антиокси-
данти в софритото.

Винсент ван Гог
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Ìåðêåë: Àêî òåíäåíöèÿòà ñå çàïàçè, âñåêè äåí ùå èìàìå ïî 19 200 èíôåêòèðàíè,

Íàä ìèëèîí æèòåëè íà îáëàñò Ìàäðèä
íå ìîæå äà íàïóñêàò êâàðòàëèòå ñè

Служители в болници в каталунската столица Барселона протестира-
ха вчера срещу условията на труд в здравните заведения

Òðúìï: ×àêàì Íîáåëîâà íàãðàäà çà ìèð çà
ðåøåíèåòî íà êîíôëèêòà Êîñîâî-Ñúðáèÿ

Президентът на САЩ До-
налд Тръмп заяви, че лиде-
рите на Сърбия и Косово са
се прегърнали в Белия дом
и е прекрасно да бъдат ви-
дени в тази ситуация, когато
са постигнали споразумение
за нормализиране на иконо-
мическите отношения, пре-
даде Епицентър. По-рано на
митинг в Северна Каролина
Тръмп заяви, че заслужава
Нобелова награда за мир за
спирането на "масовите
убийства между Сърбия и Ко-
сово".

Срещата
на лидерите на Г-20 ще състои
по видеоконферентна връзка на
21-22 ноември, заяви вчера
Саудитска Арабия, която тази
година е ротационен председател
на групата на 20-те водещи
световни икономики. Срещата на
върха ще се фокусира върху
защитата на живота на хората и
възстановяването на растежа
чрез справяне със слабостите,
който се проявиха по време на
пандемията, и чрез полагане на
основите за едно по-добро
бъдеще, изтъкна в изявление
саудитското правителство. "Г-20
вложи над 21 млрд. долара в
подкрепа на производството,
разпространението и достъпа до
диагностициране, лечение и
ваксини", се казва в изявление-
то.
Съдия
във Вашингтон временно
блокира изпълнителната заповед
на президента Доналд Тръмп, с
която се забранява свалянето на
китайското приложение за
кратки видеа ТикТок в САЩ.

Съдията от районния съд Карл
Никълс, номиниран от президен-
та Доналд Тръмп и работещ в
съда от миналата година, заяви
в кратко постановление, че
издава предварителна заповед,
за да предотврати влизането в
сила на забраната за свалянето
на приложението ТикТок. Никълс
удовлетвори иска на китайската
компания, но отказа "към
дадения момент" да блокира
други ограничения на американс-
кото министерство на търговията
върху работата на приложението
в страната, които предстои да
влязат в сила на 12 ноември.
ТикТок предупреди, че ако
ограниченията влязат в сила, те
биха направили приложението
неизползваемо в Америка.
11 души
бяха застреляни в неделя в бар
в мексиканския щат Гуанахуато.
Сред жертвите има четири жени,
които според местни медии са
били танцьорки в бара, разполо-
жен край магистрала близо до
град Харал де Прогресо. Макар
че не е известен мотивът за
клането, то носи белезите на
нападение от наркобанда. От
известно време картелите "Санта
Роса де Лима" и "Халиско нуева
хенерасион" се борят за
контрола на щата Гуанахуато.
Според официалната статистика
средно 99 души са убивани
всеки днес в Мексико през
първата половина на година.

Над един милион жите-
ли на автономната област
Мадрид вече не може да
напускат кварталите си,
освен ако е абсолютно
наложително, след като
вчера беше разширен
обхватът на противоепиде-
мичните ограничения,
предаде АФП.

От една седмица такива
ограничения важат за над
850 000 души, особено в
бедни райони в южната
част на испанската столи-
ца, където все по-често се
организират протести
срещу коронавирусните
ограничения. От вчера
сутринта ограниченията
важат за още 167 000 души.
Те могат да напускат
кварталите си само за
ходене на работа, посеще-
ние при лекар или водене
на децата на училище. В
рамките на квартала си
обаче ще могат да се
движат свободно. Спазва-
нето на мерките се следи
от полицаи, които правят
внезапни проверки.

Мерките вече засягат
около 15 на сто от живее-
щите в района на Мадрид
6,6 млн. души. Централното
правителство обаче смята,
че те са недостатъчни и
заплашва да наложи
допълнителни, ако местни-

:
Íàêðàòêî

Снимки Пресфото БТА

Комисията на ЕС и британски
представители проведоха

вчера поредната трета среща
за условията на Брекзит.

Главният преговарящ на ЕС за
Брекзит Мишел Барние

участва чрез видеовръзка.

В неделя вечер в Пенсил-
вания Тръмп отново говори
за посредничеството си меж-
ду Сърбия и Косово, както и
между Израел и Арабския
свят, като подчерта пред из-
бирателите, че носи мир на
конфликтните страни, и раз-
критикува водещите амери-
кански медии, че не отчитат
това. "Косово и Сърбия се
убиваха взаимно в продъл-
жение на много години, те
просто се убиваха, те не се
обичаха, както и израелци-
те и палестинците. Търгува-

Кандидатът на десните
партии в Румъния Никушор

Дан печели изборите за
кмет на Букурещ с над 47

на сто от гласовете,
показаха данните от

екзитпол. Габриела Фиря -
кандидат на опозиционната

Социалдемократическа
партия и настоящ кмет,

получава около 39 на сто.
В Румъния в неделя бяха

произведени местни
избори, които бяха

отложени от  юни заради
пандемията от COVID-19.
Очаква се резултатите да

покажат нагласите към
политическите партии

преди парламентарните
избори, насрочени

за 6 декември.

ме с двете страни, така че
имаме известна власт. Казах
им, нека да сключим сделка
и да създадем икономичес-
ки мир и мир като цяло. Те
дойдоха в офиса ми, за да
подпишат. Прегърнаха се, бе-
ше прекрасно да ги видя.
Спасихме много животи", ка-
за Тръмп.

Сръбският президент
Александър Вучич и косовс-
кият премиер Авдулах Хоти
обещаха в Белия дом на 4
септември да нормализират
икономическите отношения. ç

те власти не го направят
сами. В Испания решения-
та в здравеопазването се
вземат от областите.

В Испания са регистри-
рани над 700 000 заразени
и над 31 000 починали от
новия коронавирус. Мад-
рид е епицентърът на
втората вълна на епидеми-
ята.

Същевременно властите
в някои региони в Италия
обявиха по-строги ограни-
чения в обществения живот
с цел борба с разпростра-
нението на коронавируса.
Пристигащите от чужбина
на о. Сицилия ще трябва
да се подлагат на тест при
влизане на острова и да се
регистрират в специален
уебсайт или при лекар. От
днес всички лица на
възраст над 6 г. ще трябва
да носят маска на общест-
вени места, вкл. на откри-
то. "Със започването на
сезона на гриповете навли-
заме в деликатна фаза на
епидемията", каза ръково-
дителят на сицилианската
администрация Нело
Музумечи при обявяването
на новите мерки. Те ще
бъдат в сила най-малко до
края на октомври. Преди
седмица в областта Кампа-
ния с главен град Неапол
бе въведено задължително

носене на маски и на
открито и това ще важи
най-малко до 4 октомври.
С североизточния крайбре-
жен град Генуа също има
изискване за носене на
маски навън.

В цяла Италия маските
са задължителни в магази-
ни, влакове и в други
затворени пространства,
както и в периода от 18 ч.
до 6 ч. на места с много
хора. В неделя в страната
бяха регистриран 1766
новозаразени, с които
броят им стана около 310
000. Починалите са 35 800.

Германският канцлер
Ангела Меркел изрази
безпокойство във връзка с

постоянно нарастващия
брой нови заразени с
коронавируса в страната и
предупреди, че ако не
настъпят промени, той
може да достигне над 19
000 души дневно. Тя говори
вчера на видеоконферен-
ция на ръководството на
Християндемократическия
съюз. "Ако тенденцията се
запази, всеки ден ще
имаме по 19 200 инфекти-
рани", цитира думи на
канцлера в. "Билд". Тя не
уточни при какви условия
може да стане факт това
рязко увеличение. "Трябва
бързо да се намесим и да
ограничим заразяванията",
каза Меркел. ç
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Äâåòå äúðæàâè ñúîáùàâàò çà ñòîòèöè óáèòè âîéíèöè â áîåâåòå çà Íàãîðíè Êàðàáàõ
Азербайджан вчера

въведе военно положение,
след като в неделя това
направиха Армения и
оспорваният от нея регион
Нагорни Карабах. В част
от Азербайджан ще дейст-
ва комендантски час.
Вчера Баку обяви и час-
тична мобилизация с указ
на президента Илхам
Алиев, предаде Епицентър.

Мерките, съобщени от
Хикмет Хаджиев, помощ-
ник на президента Алиев,
влизат в  сила след ден на
сблъсъци и напрежение
между Ереван и Баку.
Армения и Азербайджан
взаимно се обвиняват, че
другата страна първа е
нападнала. Не е известно
колко са убитите, тъй като
информацията е противо-
речива.

"Интерфакс" пише, че
двете държави си разме-
нят обвинения за десетки
убити войници от другата
страна. Азербайджанската
армия говори за унищоже-

Европейският съд съоб-
щи, че вчера главният про-
курор на ЕС и европейски-
те прокурори тържествено
са поели новите си задъл-
жения. С общо съгласие на
16 октомври м. г.  Европей-
ският парламент и Съветът
на ЕС назначиха Лаура Кьо-
веши за първи европейски
главен прокурор. С реше-
ние от 27 юли тази година
Съветът на ЕС назначи пър-
вите европейски прокуро-
ри, отбелязва съдът.

За да се отбележи тър-
жествено официалното на-
чало на дейността на Евро-
пейската прокуратура, в Съ-
да на ЕС вчера се е състоя-
ло заседание по встъпване

Åâðîïåéñêàòà ïðîêóðàòóðà çàïî÷âà ðàáîòà

Американският държавен секретар Майк Помпейо се срещна вчера с
гръцкия си колега Никос Дендиас в Солун - първата спирка от

петдневната му европейска обиколка, която включва още посещения
в Италия, Ватикана и Хърватия. Напрежението в Източното Средизем-

номорие е очакваната главна тема на разговорите по време на
двудневната визита на Помпейо в Гърция.

Представители на
международно приз-
натото правителство
на Йемен и на бунтов-
ниците хуси се спора-
зумяха късно в неде-
ля за незабавното ос-
вобождаване и раз-
меняне на над хиля-
да пленници и затвор-
ници, предаде ДПА.

Споразумението е
било постигнато след
продължили седмица
преговори в Швейца-
рия, се посочва в съв-
местно съобщение на
специалния пратеник

Ïðàâèòåëñòâîòî è áóíòîâíèöèòå â Éåìåí
ðàçìåíÿò íàä 1000 ïëåííèöè è çàòâîðíèöè

Индийски полицейски служители с маски и щитове охраняват протест в Бангалор срещу
два противоречиви законопроекта за земеделието в щата. Индия надхвърли 6 млн. случая
на новия коронавирус. Страната е на второ място в света по общ брой инфекции след

САЩ, които миналата седмица прехвърлиха прага от 7 млн. заразени.

Снимки Пресфото БТА

Àçåðáàéäæàí âúâåäå âîåííî ïîëîæåíèå
ñëåä êúðâàâèòå ñáëúñúöè ñ Àðìåíèÿ

Арменският
премиер
Никол
Пашинян
заяви в
обръщение
към
нацията, че
междуна-
родната
общност
трябва да
не допуска
ескалация
на напреже-
нието в
района

в длъжност. Прокурорите по-
лагат клетва да изпълняват
функциите си при условия-
та на пълна независимост в
интерес на ЕС, да не търсят
и да не приемат указания
от външна сила и да спаз-
ват задължението за пове-
рителност по отношение на
всяка информация, с която
разполага прокуратурата.

Европейската прокурату-
ра е независима служба на
ЕС, на която е възложено
извършването на разслед-
вания, наказателно прес-
ледване и предаването на
съд на извършителите на
престъпления срещу общи-
те финансови интереси (из-
мами, корупция, трансгра-

нични измами с ДДС за над
10 млн. евро). Европейска-
та прокуратура води разс-
ледвания и осъществява на-
казателно преследване и
упражнява функциите на
прокурор пред компетент-
ните съдилища на държави-
те от ЕС. Седалището на Ев-
ропейската прокуратура е
в Люксембург.

22 държави от ЕС участ-
ват в общата прокуратура -
Австрия, Белгия, България,
Германия, Гърция, Естония,
Испания, Италия, Кипър, Лат-
вия, Литва, Люксембург, Мал-
та, Холандия, Португалия, Ру-
мъния, Словакия, Словения,
Финландия, Франция, Хърва-
тия и Чехия. ç

на ООН за Йемен и
Международните ко-
митети на Червения
кръст.

През декември
2018 г. подкрепяното
от Рияд йеменско
правителство и подк-
репяните от Техеран
хуси се съгласиха да
си разменят около 16
000 затворници като
част от мирно спора-
зумение под егидата
на ООН след прего-
вори в Швеция. Отто-
гава двете страни са
освободили едва ня-

колко десетки затвор-
ници.

Йемен е арена на
опустошителна граж-
данска война от края
на 2014 година. Бое-
вете се ожесточиха
през 2015 г., когато
бунтовниците хуси
превзеха временната
столица на правител-
ството Аден. Послед-
ва военна намеса на
Саудитска Арабия и
нейни сунитски съюз-
ници срещу шиитски-
те бунтовници, при-
помня Ройтерс. ç

ни 22 танка, 15 зенитно-
ракетни комплекса, 18
дрона и друга техника на
Армения, както и 550
ликвидирани войници.
Ереван твърди, че Азер-
байджан е загубил около
200 военнослужещи, 30
танка и 20 дрона. Инфор-
мацията от властите в
Нагорни Карабах е за 31
убити арменски войници.

Министерството на
отбраната в Ереван съоб-
щи, че сраженията са
продължили и през нощта,
и обяви загуби от азербай-
джанска страна. Азербай-
джанското пък каза, че
арменските сили са осъ-
ществявали обстрел на
градче в покрайнините на
оспорвания, населен с
етнически арменци и
обявил независимост (но
смятан за част от Азербай-
джан) регион и са убити
550 арменски войници.
Ереван отхвърля информа-
цията.

Според Би Би Си

убитите при сраженията
вчера са най-малко 23-ма,
но не се уточнява от коя
страна са.

Министерството в Баку
твърди и че много жители
на страната са се явили
във военните комисии по
местожителство с молба
да участват доброволно в
бойните действия. В
Армения мобилизация бе
обявена само за военнос-
лужещите и за офицерите
от запаса до 55 г. заради
риска от азербайджанско
нападение.

Нагорно-Карабахската
република, отцепила се
през 1991 г. и непризната
международно, обявила в
неделя мобилизация на
всички пълнолетни мъже,
съобщи, че загиналите й
войници в сблъсъци със
силите на Азербайджан в
неделя са 15, ранените -
над 100, предаде Ройтерс.

Замразеният от 1994 г.
конфликт с десетки хиля-
ди жертви имаше няколко

епизода на насилие в
последните години, а през
юли бе последният път,
когато имаше бойни
действия в района на
Нагорни Карабах, които
по-късно затихнаха. Нап-
режението от последното
денонощие се счита за
най-сериозното от 2016 г.
насам. Русия, САЩ и
европейски държави, сред
които и България, изрази-
ха загриженост от ситуа-
цията и призоваха двете

държави да търсят мирно
решение на проблемите.
Турция, която недвусмис-
лено е на страната на
Азербайджан, обеща, че
ще застане до страната в
"битката й срещу въоръже-
ната инвазия и жестокост-
та". Франция, където
живее голяма арменска
общност, поиска незабав-
но примирие и диалог, а
Иран, който има граница
и с двете страни, предло-
жи посредническа роля. ç
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Легендата Христо
Стоичков обяви, че иска
да види и ЦСКА, и Лудого-
рец в групите на Лига
Европа. Камата коментира
и шансовете на България
за класиране на европей-
ското по футбол.  "Дано
ЦСКА и Лудогорец попад-
нат в групите на Лига
Европа. Това ще е добре
за българския футбол.
Виждате, че Базел допус-
на домакинска загуба, а
Динамо (Брест) победи
БАТЕ Борисов. Във футбо-
ла всичко е възможно,
когато си мотивиран и
концентриран. Няма как
да гледам ЦСКА на живо,
тъй като си заминавам.
Нямам време", заяви
Стоичков.

"Всички видяхме, че

 Христо Стоичков представи своята марка H8S

Като нямаме качество, какво искаме, коментира Стоичков шансовете ни
за класиране на европейското първенство

Носителят на КЕШ с Барселона Христо Стоичков
за пореден път подкрепи Лионел Меси в битката
му с президента на клуба Джосеп Мария Барто-
меу. Това лято капитанът директно нападна шефа
на каталунците, обвинявайки го, че не може да
си върши добре работата. Най-късно през март
2021 г. ще се проведат избори за нов президент
на Барселона, като Бартомеу няма да участва в
тях.  "Темата с Меси е много глобална, както и е
тази с Луис Суарес и другите напуснали - заяви
Стоичков. - Това е политиката на Барселона.
Хубава, лоша - до март ще е така, след което
ще има нов президент. Няма и кой от това
ръководство да остане на някакъв пост. За всеки
беше неприятно това, което се разигра - казано-
то от Меси, казаното и от Бартомеу. Не можете

Финландският пилот на
Мерцедес Валтери Ботас
спечели Гран При на Русия.
Победата му дойде след на-
ложено наказание от десет
секунди на съотборника му
Люис Хамилтън заради на-
рушение на правилата от
страна на британеца още
преди старта на надпрева-
рата в Сочи. Валтери запи-
са и най-бързата обиколка
в Сочи, което му донесе ед-
на допълнителна бонус точ-
ка.

Хамилтън разбра чак в
седмата обиколка, че ще
трябва да изтърпи общо де-
сет секунди наказание по
време на спирането си в
бокса, заради направени
нерегламентирани тестови
стартове преди началото на
надпреварата. Това го пра-
ти в средата на колоната и
на финала британецът успя
да стигне само до третата

Áîòàñ ñå âúðíà êúì ïîáåäèòå âúâ Ôîðìóëà 1 ñëåä íåëåïî
íàêàçàíèå íà Õàìèëòúí â Ðóñèÿ

позиция на подиума. От то-
зи развой в Русия се въз-
ползва и пилотът на Ред Бул
Макс Верстапен, който фи-
нишира втори.

Водачът в класирането
на Формула 1 Хамилтън
стартира от първа позиция,
след като победи всички в
квалификацията с рекорд-
на обиколка. Втори до Ха-
милтън на първа редица
стартира звездата на Ред
Бул Макс Верстапен, а тре-
ти бе Валтери Ботас.

На старта Хамилтън по-
тегли добре и парира ата-
ката на втория Верстапен.
При ускорението до спира-
нето за първи завой от слип-
стрийма най-добре се въз-
ползва третият Ботас, кой-
то атакува лидера Люис.
Британецът не остави мяс-
то на Валтери и той не успя
да завърши атаката си, но
все пак успя да изпревари

Макс за второто място.
В седмата обиколка стю-

ардите на ФИА обявиха
официално налагането на
наказание от десет секун-
ди на Люис Хамилтън.  След
тази санкция стана ясно, че
британският пилот изключи-
телно трудно ще задържи
първото място. До финала
подреждането в топ три ос-
тана непроменено и Валте-
ри Ботас стигна до победа-
та в Гран При на Русия. Пи-
лотът на Мерцедес остави
зад себе си Макс Верста-
пен от Ред Бул и съотбор-
ника си Люис Хамилтън,
който финишира трети. Глът-
ка въздух за Ферари доне-
се Шарл Леклер с шестото
си място.

С поредно разочарова-
що представяне топ десет
допълни Алекс Албън, кой-
то отново бе победен от пи-
лотите на втория отбор на

Ред Бул и отново финиши-
ра на една обиколка зад съ-
отборника си Макс Верста-
пен. Пилотът на Алфа Ро-
мео Кими Райконен завър-
ши в Гран При на Русия на
14-о място. Водач в класи-

рането остава Люис Хамил-
тън с 205 точки пред Валте-
ри Ботас със 161 точки. Та-
ка финландецът си върна
второто място, пращайки
Макс Верстапен на трето
със 128 точки. ç

С победата си на Гран При на Русия Валтери Ботас си върна второто
място в генералното класиране на Формула 1

малко не ни достигна в
мачовете с Ейре и Уелс.
Не си мислете обаче, че с
Унгария ще бъде лесно.
Ще видите. Като нямаме
качество, какво класиране
искаме? Въпреки това
всичко е възможно. Стига
да знаем как да го постиг-
нем. Едно е обаче един
футболист да играе прия-
телски двубой или мач
без значение, съвсем
друго е, когато гони
резултат и класиране.
Тогава има напрежение и
е трудно", добави носите-
лят на "Златната топка".

Христо Стоичков реаги-
ра по любопитен начин на
въпрос относно предстоя-
щия конгрес на БФС. Той
демонстрира видимо
нежелание да говори по

темата за БФС. Все пак
лаконично отсече: "Не съм
видял нито блок маса,
нито съм видял платфор-
ма. Когато ги представят,
мога да дам мнение. Сега
- няма как."

Единственият българин
във "ФИФА 100"  предста-
ви своята марка H8S в
хотел "Маринела" в Со-
фия. Носителят на "Злат-
ната топка" на "Франс
Футбол" обяви, че в
основата на всичко са
децата и благодари на
хората, помогнали му да
осъществи своя проект.
Участие в пресконферен-
цията взе и съавторът на
автобиографията на леген-
дарния футболист - Влади-
мир Памуков, който
загатна за голям договор

отвъд Атлантическия
океан, свързан с бестсе-
лъра "Историята. Христо
Стоичков". На събитието
стана ясно, че най-големи-
ят български футболист
има нов официален сайт.

"Правя всичко за
децата, те са нашето
бъдеще, те ще вървят по
нашия път. Затова реших-
ме да направим тази
спортна линия, тя е за
всички - знаете, че оби-
чам голф, лов. Решихме
да направим колекция от
спортна екипировка,
логото е нещо специално
за мен, защото свързва
много неща в моя спортен
живот. Номер 8 е специа-
лен за мен, затова така го
измислихме. Много хора
работиха над този проект,
благодаря на Милена и
Владо за книгата, на
"Софтпрес" - за една
минута си стигнахме

ръцете. Когато в САЩ им
подарявам фланелки, се
учудват какви добри
тениски правят в една
малка България. Благода-
ря на Веско Илчев, на
"Красико", на сина на
Васко Драголов. Всичко
ми хареса. Три момчета
се грижат за новия сайт,
направиха го да издържа
на 1000 посещения еднов-
ременно", каза Стоичков.

"Искам да оставя това
за спомен. Правя го за
малките, нека всеки ден
да могат да научават
нещо. Специално от
Испания тук е Николас
Перес, който ми е скъп
гост. Той е човекът, който
направи фенклуба "Христо
Стоичков" в Саламанка.
Подарявам му копие от
"Златната топка". Не всеки
получава такава", разкри
голмайсторът на Монди-
ал'94. ç

Èöî: Íèêîé îò ðúêîâîäñòâîòî íà Áàðñåëîíà
íÿìà äà îñòàíå, Ìåñè ãè ñëîæè íà ìÿñòî

да обвинявате футболисти, които са на терена от
повече от 15 години и са печелили толкова
неща. Не можем да казваме за някого от тях, че
няма хъс или характер да бъде лидер."
"Не е приятно, когато неща от кухнята излизат -
продължи българската легенда. - Иначе знаете,
Меси говори веднъж, но когато го прави, ги
слага на място. Този път те разбраха какво
означава да си лидер. Имах възможността да
говоря с Лионел преди това. Решението му е
изключително правилно, защото той е израснал
в Барселона. Неговото сърце е там. Не го
виждам с друга фланелка. Говореше се за
Манчестър, за ПСЖ. Но най-вероятно кариерата
му ще завърши с Мейджър лигата на САЩ,
където може да изкара 1-2 години."
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Треньорът на Локомотив
(Пловдив) Бруно Акрапович
похвали футболистите си
след мача с ЦСКА, който
"смърфовете" спечелиха с
2:1, нанасяйки първа загуба
на "червените" в новото
първенство. Пловдивчани
ликуваха в интригуващата
среща от седмия кръг на
Първа лига след автогол на
Юрген Матей в 32-рата
минута и попадение на
Момчил Цветанов в 38-ата.
В 69-ата Тиаго Родригес
намали за "червените",
които обаче си тръгнаха с
празни ръце от "Лаута".

Акрапович разкри как е
надхитрил "червените".
"Свършихме работата си.
Вторият гол бе типичен за
нас, изненада за противни-
ковия отбор. Първият - ако
не беше Матей, Алмейда
щеше да я вкара. Хубаво
второ полувреме направих-
ме, казах на момчетата, че
ако ЦСКА вкара един гол,
ще може да влезе и втори.
Добра работа свършихме,
предвид това колко чисти
положения са имали ЦСКА
срещу Лудогорец и колко
срещу нас", каза Акрапович
след победата.

"Момчетата се раздава-
ха във всяка ситуация и
провокирахме противника
да прави грешки. Мислех,
че единствено случайно

Черно море постигна
успех с 2:0
над Арда (Кърджали)  в мач от
седмия кръг на Първа лига. В
герой за отбора на Илиан Илиев
се превърна Матиас Курьор, който
откри резултата в 30-ата минута,
след което отбеляза и в 49-ата.
Така звездата на "моряците"
поведе в листата при голмайсто-
рите с 8 попадения. Младият
вратар на гостите Васил Симеонов
имаше вина и за двата гола.
Загубата е първа за Арда в новото
първенство.

Българският национал
Иван Горанов е с COVID-19
и участието му във важния
плейоф за европейското първенс-
тво срещу Унгария е под въпрос.
Заради заразата защитникът не
попадна в групата на белгийския
Шарлероа за мача срещу Мускрон
(1:1). Горанов е дал два положи-
телни теста - първо в петък, а
след това и в събота. Бившият
капитан на Левски ще бъде една
седмица под карантина, ако след
това отново резултатът от
изследването е положителен, той
ще пропусне двубоя с унгарците в
София на 8 октомври.

Литекс разпиля
гостуващия Миньор (Пк)
с 5:1 в среща от 8-ия кръг на
Втора лига. Успехът изкачи Литекс
до шестото място в класирането.

Съперникът на Лудогорец
в плейофите
на Лига Европа Динамо (Брест)
записа скандална победа с 4:2
като гост на БАТЕ (Борисов) в мач
от 25-ия кръг на първенството на
Беларус. Динамо (Брест) водеше с
2:0 след 49-ата минута, но
домакините от Борисов, които в
четвъртък бяха елиминирани от
евротурнирите от българския
ЦСКА, успяха да изравнят с
попадения в 70-ата и 79-ата
минута. След това Сергей Кривец
вкара два гола в добавеното
време и донесе успеха на Динамо.
Първото от тези две попадения
обаче бе изключително скандал-
но. При удара на 34-годишния
халф топката се удари в напреч-
ната греда и след това тупна
около голлинията. Видимо обаче
тя не беше пресякла линията с
пълния си обем. Това вбеси
домакините, които се нахвърлиха
на съдията Амин Кургхели.

Íàêðàòêî
:

Провокирахме ги да правят грешки,
обясни треньорът на Локомотив (Пд)

От стр. 1

Пиронкова обаче трябва-
ше да изчака за победата
в сета, тъй като Петкович
намали аванса й до 5:3 с
втория си пробив. Цвети
обаче не трепна и взе сво-
ето с четвърти пробив в се-
та за крайното 6:3.

Българката тръгна добре
и във втория сет, поведе
при свой сервис, а след то-
ва проби германката за 2:0.
Петкович обаче не позво-
ли да се повтори сценария
от първия сет и намали
изоставането си при сервис
на българката за 2:1, след
което изравни за 2:2. Пи-
ронкова поведе с 3:2 при
свой сервис, след което пак
проби Петкович за 4:2. Бъл-
гарката окончателно се доб-
лижи до успех в мача и по-
веде с 5:2 при свой сервис,
но германката не се пречу-

Ëåòÿù ñòàðò çà Öâåòè Ïèðîíêîâà
íà "Ðîëàí Ãàðîñ"

Лошата новина в лагера
на Левски се потвърди. Хал-
фът Радослав Цонев има
скъсана предна кръстна
връзка на коляното и ще се
подложи на операция в
следващите дни, съобщава
Sportal.bg. Това означава, че
Цонев ще трябва да се въз-
становява около 6 месеца.
Окончателната диагноза
дойде след направените вче-
ра изследвания на 25-годиш-
ния футболист. От щаба на
"сините" се надяваха, че яд-
рено-магнитният резонанс
няма да потвърди констати-
раното на първоначалните
прегледи. За съжаление оба-
че на шефовете от стадион
"Георги Аспарухов" Радослав
ще легне под ножа.

Цонев се контузи още в
5-ата минута на мача в Ко-
матево срещу пловдивския
Ботев. Той падна на земята
без съприкосновение с про-

Êîíòóçèÿ âàäè Ðàäè Öîíåâ
çà ïîëîâèí ãîäèíà

тивников футболист. Наложи
се да бъде изнесен с носил-
ка, а след това край тъчли-
нията дълго време му бе
оказвана медицинска по-
мощ. След това напусна ста-
диона с патерици.

Радослав Цонев бе прив-
лечен на "Герена" този ме-
сец. Той пристигна от ита-
лианския Лече. Левски ус-
пя да го вземе без пари,
но ще даде процент на клу-
ба от Серия "Б" при евенту-
ален бъдещ трансфер.  По-
лузащитникът, който е юно-
ша на "сините", направи
повторния си дебют при до-
макинското 3:0 над новака
ЦСКА 1948. Още във втория
си двубой обаче се конту-
зи. Това е изключително ло-
ша новина за треньора Ге-
орги Тодоров, който разчи-
таше на братя Цоневи да
преобразят отбора в този
труден момент. ç

пи и намали до 5:3, за да
може Цвети да сервира за
успех в сета и в мача.

В следващия кръг Пирон-

кова ще се изправи срещу
американката Серина Уи-
лямс или сънародничката й
Кристи Ан. ç

Ôðåíñêè
òèì äàâà

2 ìëí. åâðî
çà Àëè Ñîó

Конкретна оферта е пристигнала в
ЦСКА за Али Соу. Става въпрос за елит-
ния френски Дижон, който е готов да пла-
ти 2 милиона евро за нападателя, съоб-
щава Foot Mercato. Според изданието
представители на френския клуб са при-
съствали на дербито между ЦСКА и Лу-
догорец (2:2).

От Дижон са провели среща както с
ръководните фактори в ЦСКА, така и с
мениджърската компания, която представ-
лява Али Соу. Испанският Алмерия също
има интерес към гамбиеца. Припомняме,
че според неофициална информация от
Борисовата градина са поставили цена
на Соу - 5 милиона евро. ç

може нещо да се случи, за
да ни изравнят. Имах само
трима футболисти, които
бяха по-дефанзивно наст-
роени, но всички момчета
се справиха много добре",
обясни треньорът на
Локомотив (Пд).

"Интересна ситуация
става за нас - само на
една точка зад Лудогорец и
една пред Берое, ще видим
какво ще се случи", добави
спецът. - Нормално е
очакванията да се покач-
ват. Изиграхме хубави и
трудни мачове до момента.
Важно е да имаме късмет
и да нямаме много конту-
зени играчи. Ако играем
така и всички са здрави,
може да прекъснем хегемо-
нията на Лудогорец. Но те
имат много качествени
футболисти", подчерта
Бруно Акрапович.

Със задочен скандал
между Стойчо Стоилов и
Христо Крушарски завърши
срещата между Локомотив
(Пд) и ЦСКА. На излизане
от стадиона шефът на
"червените" промълви
относно боса на смърфове-
те: "Палячо! Омръзна ми от
този палячо!".

Отговорът на Крушарски
не закъсня, наричайки
шефовете на ЦСКА злобни
хора, които са раснали в
дупки. Собственикът на

"смърфовете" не подмина и
съдията на мача Николай
Йорданов, обявявайки, че е
направил това, което му е
поръчано и наредено."Аз
съм фен, не съм специа-
лист по футбол. Много хора
дават акъл, а те не разби-
рат от футбол. Съдията
направи това, което му бе
поръчано. Кой му е поръ-
чал? Някой от горе му
нарежда. Има такива сили
и му нареждат. Но ние сме
марка "500", бетон. Каквото
и да правят, ние си правим
кефа и си ги трескаме
наред. Нямам думи, дово-
лен съм от момчетата - и
срещу Тотнъм, и срещу
ЦСКА. Може да ме обвиня-
ват, че не съм отложил
мача, но него не го отме-
ням аз, а ръководството.
Ние показахме, че сме
класен отбор. Кой българс-
ки тим са го гледали

толкова навън? Свалям
шапка на цялото техничес-
ко ръководство. Ние сме
интелигентни хора и сме го
доказали", каза Крушарски,
който допълни, че не гледа
много сериозно на инфор-
мациите, че Локомотив е
получил оферти за опреде-
лени състезатели.

"Можем да коментираме,
когато дойде нещо реално
и се извадят парите на
масата. С Бруно проведох-
ме един разговор с Испа-
ния и видяхме колко пари
има в световния футбол,
всичко отива надолу. Да
изкараме следващите 2-3
години, които ще са най-
тежки. Имаме работа
покрай базата, дадоха вече
заповедта. Ще имаме
нещо, което за 35 години
ще можем да ползваме от
следващия сезон", завърши
Крушарски. ç

Момчил Цветанов (вляво) отново отбеляза гол във вратата
на своя бивш отбор - ЦСКА

Цветана Пиронкова отново стартира с победа в турнир
от Големия шлем
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ÇÅÌß07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 "Общество и култура" с Иван Гранит-

ски (п)
09.00 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Думата е ваша" (п)
12.05 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова

(п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Лява политика" с Александър Симов

(п)
22.00 Новини (п)
22.30 "Актуално от деня" (п)
23.15 "Лява политика" с Александър Симов

(п)
00.15 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.30 "За историята свободно" (п)
02.30 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова

(п)
03.30 Документален филм
04.50 "Общество и култура" с Иван Гранит-

ски (п)
05.50 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев

(п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня коментарно предаване/
п/

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва сутрешен блок с Хрис-

тина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели забавно-познава-

телно семейно куиз шоу/п/
14.00 Търсачи на реликви 3 тв филм /15

епизод/
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Очи в очи с животните Храна от

водата /1 част/
15.15 Влакът на динозаврите анимационен

филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории /п/
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня коментарно предаване
19.00 Последният печели забавно-познава-

телно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум с Добрина Чешмеджие-

ва
22.00 Бригада тв филм /7 епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 Моят плейлист /п/
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Домът на вярата Храм "Св. Николай

Мирликийски - Чудотворец", Разград
/п/

04.25 Търсачи на реликви 3 тв филм /15
епизод/п/

bTV

05.30 "Домашен арест" - сериал, с.2 еп.13
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, с.3 еп.4
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.2

еп.96
15.30 "Търговски център" - сериал, с.15

еп.49 - 51
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с.14 еп.57
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.3

еп.70
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" -

риалити, с.6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с.19 еп.14
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп.30
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с.2 еп.39

bTV Action

05.00 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.23
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Роботи под прикритие" - сериал, еп.5
- 8

08.00 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.23
09.00 "Готъм" - сериал, с.5 еп.6
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал,

с.4 еп.7
11.00 "Последният кораб" - сериал, с.5 еп.5
12.00 "Стоте" - сериал, с.4 еп.10
13.00 "Девет живота" - фентъзи, комедия

(Франция, Китай, 2016), режисьор
Бари Соненфелд, в ролите: Кевин
Спейси, Дженифър Гарнър, Кристо-
фър Уокън, Малина Уайсман, Теди
Сиърс, Шерил Хайнс, Роби Амел и др.

15.00 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.24
16.00 "Готъм" - сериал, с.5 еп.7
17.00 "Стоте" - сериал, с.4 еп.11
18.00 "Последният кораб" - сериал, с.5 еп.6
19.00 Часът на супергероите (премиера):

"Легендите на утрешния ден" - сериал,
с.4 еп.8

20.00 Екшън в 8: "Изчезнали" - сериал,
еп.11

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Вулкан" - фантас-

тика, екшън, драма (САЩ, 1997),
режисьор Мик Джаксън, в ролите:
Томи Лий Джоунс, Ан Хейш, Габи
Хофман, Дон Чийдъл, Джаклин Ким,
Кийт Дейвид и др.

00.00 "Изчезнали" - сериал, еп.11
01.00 "Последният кораб" - сериал, с.5 еп.6
02.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал,

с.4 еп.8
03.00 "Стоте" - сериал, с.4 еп.11
04.00 "Готъм" - сериал, с.5 еп.7

bTV COMEDY

05.00 "Гранд" /п./ - сериал
06.00 "Гранд" - сериал, еп.5, 6
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
08.30 "Супер екипаж" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ - сери-

ал
10.00 "Луис и извънземните" - анимация,

комедия, приключенски (Германия,
Люксембург, Дания, 2018), режисьо-
ри Кристоф Лауенщайн, Волфганг
Лауенщайн и Шон Маккормак

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ - сери-

ал

14.00 "Супер екипаж" /п./ - сериал
15.00 "Преспав" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с.2 еп.13, 14
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,

еп.89
20.00 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп.42
20.30 "Преспав" - сериал, еп.63, 64
22.00 "Супер екипаж" - сериал, с.2 еп.12, 13
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с.3 еп.11, 12
00.00 "Луис и извънземните" /п./ - анима-

ция, комедия, приключенски (Герма-
ния, Люксембург, Дания, 2018)

02.00 "Гранд" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - сериал, с.3 еп.8, 9
08.00 "Фантастичната четворка" - фантас-

тика, екшън (САЩ, 2015), в ролите:
Майлс Телър, Кейт Мара, Майкъл
Джордан, Тоби Кебъл и др.

10.15 "Фамилията" - сериал, с.3 еп.10, 11
12.30 "Еди Орела" - спортен, драма (Вели-

кобритания, САЩ, Германия, 2016),  в
ролите: Тарън Еджъртън, Хю Джак-
ман, Кристофър Уокън и др.

14.45 "Призрачна история" - фентъзи, ро-
мантичен, драма (САЩ, 2017), в роли-
те: Кейси Афлек, Руни Мара, Макколм
Сифъс мл., Кенийша Томпсън и др.

16.45 "Добрата лъжа" - биографичен, драма
(Кения, Индия, САЩ, 2014), режисьор
Филип Фалардо, в ролите: Рийз Уи-
дърспун, Арнолд Оченг, Гер Дуани,
Еманюел Жал, Кори Стол, Кут Уил,
Сара Бейкър и др.

19.15 "Ускорение" - екшън, трилър (САЩ,
Австралия, 2004), в ролите: Мартин
Хендерсън, Айс Кюб, Моне Мейзър,
Макс Бийсли и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Малките часове" - роман-

тичен, комедия (САЩ, Канада, 2017),
в ролите: Алисън Бри, Дейв Франко,
Кейт Микучи и др. [14+]

22.45 "Дървото на живота" - фентъзи, драма
(САЩ, 2011),  в ролите: Брад Пит, Шон
Пен, Джесика Частейн и др.

01.30 "Фамилията" /п./ - сериал, с.3 еп.10,
11

03.30 "Информаторите" - трилър, кримина-
лен, драма (Германия, САЩ, 2008),  в
ролите: Били Боб Торнтън, Ким Бей-
сингър, Мики Рурк, Уинона Райдър,
Амбър Хърд, Рис Ифънс и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериен
филм, сезон 7 /п/

06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

филм
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериен

филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Откраднат живот: Антитела" (преми-

ера) - сериен филм, сезон 10
21.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериен филм,

сезон 21
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериен

филм, сезон 7
01.30 "Женени с деца" - сериен филм, сезон

7
02.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
03.30 "Остани с мен" - сериен филм /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

05.30 "Синът на Голямата стъпка" - анимаци-
онен филм

07.10 "Загадки при разпродажби: Убийство
по ноти" - мистерии с уч. на Лори
Лафлин, Сара Стрейндж, Стив Бачич и
др. /п/

09.00 "Загадки при разпродажби: Маска на
смъртта" - мистерии с уч. на Лори
Лафлин, Стив Бачич, Сара Стрейндж и
др.

11.00 "Коледа у дома" - романтична комедия
с уч. на Сара Ланкастър, Брендън
Пени, Гуинит Уолш, Андрю Франсис и
др. /п/

13.00 "Гринго" - екшън-комедия с уч. на
Чарлийз Терон, Танди Нютън, Аманда
Сийфрид, Дейвид Ойелоуо, Джоел
Едгъртън и др.

15.30 "Стъкленият замък" (премиера) - био-
графична драма с уч. на Бри Ларсън,
Уди Харелсън и др.

18.10 "Железен план" - трилър с уч. на Мат
Дилън, Жан Рено и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 14

21.00 "Трите Хикса: Отново в играта" -
приключенски екшън с уч. на Вин
Дизел, Дони Йен, Нина Добрев, Руби
Роуз, Тони Колет, Самюъл Джаксън и
др.

23.10 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 14 /п/

00.00 "Паник стая" - трилър с уч. на Джоди
Фостър, Кристен Стюарт и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 29 септември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.

ПППППревалявания
Днес ще бъде облачно с временни разкъсвания. На отделни

места ще превалява дъжд. Дневните температури ще се понижат:
минималните от 11 до 16 градуса, а максималните от 17 до 22
градуса, на места в южните райони до около 26. В Дунавската
равнина ще духа умерен западен вятър.

В сряда облачността ще бъде променлива, намаляваща до
незначителна, но ще бъде много ветровито: в Дунавската равнина
и Тракия ще духа силен северозападен вятър. Минималните
температури ще са от 8 до 13, а дневните ще останат без
съществена промяна.

В четвъртък ветровито ще остане в Дунавската равнина.
Облачността ще се увеличи и ще бъде значителна, но само на
отделни места ще превали слаб дъжд.

Температурите ще останат от 17 до 23 градуса.
В петък облачността ще намалява, а температурите ще се

повишат, като през деня стойностите ще са от 22 до 27 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Малките часове" - романтичен,
комедия (САЩ, Канада, 2017),  в ролите: Алисън
Бри, Дейв Франко, Кейт Микучи и др. [14+]

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 183

ВОДОРАВНО: "Деца на Сатаната". "Ротор". Лами-
нат. Кулинар. Мериме (Проспер). Никол (Шарл). ТО-
ТАЛ. Сиг. "Налим". Дари. Кох (Роберт). ЛАТАМ. Рит
(Мартин). РАПАН. НИКОН. Аров (Любен). Неролин.
Ракитак. "Тала". Пират. Лизин. Пул "Санин". Теке. Пик.
Капот. Рат. Чувал. Лиман. Нелеп (Георгий). Кенаров
(Иван). Акридин. "Рита". Нерол. Далин (Улоф). Рул.
Рисак. Воле. Рани. Омара. "О.Т.". Сат. Новак (Таде-
уш). Нето (Игор).
ОТВЕСНО: Перуника. Акупунктура. Цол. Гопак. Ли-
вер. Лат. Сатин. Харип. Калин. Нонин. Нотис. Леде-
рин. Каракал. Варак. Пири (Робърт). "Ролан". Канал.
Носов (Николай). Бал. Литин. Типик. Лама. Там (Игор).
Макет. Номер. "Как". Мамет (Дейвид). "Морал". Та-
нид. Нирод (Фьодор). "Нолит". Натаван (Хуршидба-
ну). Санитар. Лазер. Рало. Тамарини. Икако. Илот.
Сателит. Нонет. "Ването".
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Румен Нечев представя
своята изложба "Вотиви III"
- графика и керамика, от 1
до 17 октомври  в галерия
"Ракурси". Това е третата
изложба, в която той
продължава и довършва
темата за вотивите.

Те са оброчни фигурки,
познати от неолита. На
български думата означава
вричане, оброк, те се
посвещават на Бог, дар са
на Бог за да изпълни
човешките молби и жела-
ния. В хилядолетния диалог
между човек и Бог, тези
фигури са посредникът
между тях. Среброто,
характерно за графиките на
Румен Нечев и сребърните
фигурки към тях стават този

Излезе луксозно издание на "Ана Каренина"
Лев Толстой е сред най-видните руски писатели и мислите-
ли, автор на романи, разкази, пиеси, есета и религиозни
трактати. "Ана Каренина" е световноизвестна творба, което
самият той нарича своя първия истински роман. Достоевс-
ки, Набоков, Фокнър и още редицата писатели определят
романа като шедьовър на литературния реализъм. През
2007 г. "Тайм" провежда анкета сред 125 писатели, а
резултатът - "Ана Каренина" е обявена за "най-великата
книга". Излиза с клеймото на "Хермес".

Брижит Бардо стана на 86
На 28 септември френската звезда Брижит Бардо навършва
86 години. Родена е в Париж през 1934 г. в семейството на
индустриалец. Бардо е амбициозна балерина в началото на
живота си. Тя започва актьорската си кариера през 1952 г.
След като се появява в 16 комедийни филма, които са
имали ограничено международно издаване, тя става светов-
ноизвестна през 1957 г., след участието си в противоречи-
вия филм "И бог създаде жената".

:
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Музикалният театър в
София по традиция ще
започне новия сезон с
пищен концерт-спектакъл
на 1 октомври.  Артисти-
те провеждат репетиции
и за премиерата - опе-
ретата на Калман "Прин-
цесата на цирка". Тя е
предвидена за 23, 24 и
25 октомври. Постановка-
та ще завладее с неве-
роятна симбиоза между
елементите на класичес-
ката оперета и зрелищ-
ни циркови атракциони.
Предстои заключител-
ният етап на юбилейното
издание на конкурса за
наградата на Маргарита
Арнаудова, даващ път за
изява на български хоре-
ографи.ççççç

Това са трети издания на интересните четива. В
"Шести отдел" се разказва за дейността на уникал-
ната структура на Държавна сигурност, получила
известност едва след 1989 г. Авторът е дългогоди-
шен служител и последен началник на отдела и от
позицията на своя опит "от първо лице" разказва
увлекателно и компетентно за пресичането на прес-
тъпната дейност и предотвратяването на вредни за
държавата последици в няколко направления: по-
литическо, икономическо и опазване на културно-
то наследство. Особено интересен е разказът за
оперативното наблюдение с превантивна цел вър-
ху членовете на семейството на Тодор Живков.
Както и разработката и разследването на Живков
след Ноемврийския пленум на ЦК на БКП 1989 г.

В сборника с портрети и есета "Български об-
рази" проф. Димитър Иванов разгръща широка

ÊÍÈÃÈ

Издателство "Земя"
пусна на пазара
две нови заглавия
с автор
проф. Димитър
Иванов:
"ШЕСТИ ОТДЕЛ" и
"БЪЛГАРСКИ
ОБРАЗИ"

панорама на лица и характери във вековната ни
история: от тракийските богове, през среднове-
ковните светци войни и владетели до политици и
държавници на XX и XXI век. Представени са "в
обем и в цвят" българи, които вече са се записа-
ли в историята или в момента я пишат. Сред тях
са държавни глави и министър-председатели от
Царство България, от Народната република и от
днешния ден. Наред с тях са представени писате-
ли, дипломати, генерали, спортисти. Присъстват
и образи "в негатив" - политически ренегати и
лицемери, олигарси и силови босове - всеки от
тях със следа в обществената памет.

Заявки за книгите може да направите в ре-
дакцията на в. "Земя" - София 1000, ул. "Пози-
тано" 20а, тел: 02/ 944 10 26, или на e-mail:
zemia_core@abv.bg. Цена по 10 лв. за книга.

Американската феде-
рална авиационна адми-
нистрация (FAA) приключи
разследването срещу Ха-
рисън Форд, след като ак-
тьорът премина специални
курсове за пилотиране.

Инцидентът с участието
на Форд, който е известен
като запален пилот ама-
тьор, се разигра в края на
април. Актьорът прекоси
писта на летището в Лос
Анджелис, докато друг са-
молет извършваше кацане.

През 2017 г. авиацион-

Õàðèñúí Ôîðä ïðåìèíà ïèëîòñêè
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Софийската опера и ба-
лет кани на 3 октомври от
16.00 ч. всички малки и го-
леми на мюзикъла "Лили и
вълшебното бисерче" на  Го-
ляма сцена.

Представлението е по
мотиви от приказката  на
Валери Петров "ПУК". Мал-
ката Лили слуша приказка
от телефонната кабина на
плажа. Тя  я отвежда на
морското дъно.  В подвод-
ния свят Лили търси въл-
шебното бисерче, което да
я направи добра. Момиче-
то среща странни същест-
ва и преодолява много пре-
пятствия. Най-накрая разби-

медиатор, кодиращ посла-
нието. Авторът включва в
изложбата и керамична
скулптура, като друг начин
за материализация на
вечността, на времето и
пренасянето на стойности-
те.

Ето как художникът
представя идеята на тази
експозиция от нови рабо-
ти, създадени за експози-
цията в "Ракурси":"На 60
вечността ме интересува
повече от модерността...
Вотив. Вярата, молбата,
сблъсъкът ни със света.
Вотив. За нашите душевни
колайдери, в които знаем,
че съществува от халколи-
та до днес недоказуема
частица -  надеждата!" ççççç

ра, че под страшната вън-
шност може да има скрито
добро сърце. Тя намира ис-
тинското приятелство и от-
крива, че вълшебното би-
серче не е в дълбините на
морето, а в сърцето на все-
ки.

Ще се срещнем на живо
със странните подводни
създания в мюзикъла на
Любомир Денев "Лили и
вълшебното бисерче".

Героите ще представят
артистите: Анжелина Денче-
ва, Александър Георгиев,
Красимир Динев, Анна Ву-
това-Стойчева, Благовеста
Мекки-Цветкова, Илия Или-

ев, Калин Душков, Рада То-
тева, Цветан Цветков, Геор-
ги Джанов, Никола Попов,
Ованес Каспарян, Стоил Ге-
оргиев. Режисьор: Анри Ку-
лев.ççççç

ните власти не наказаха
Форд, който почти се блъс-
на в пътнически лайнер по
време на кацане в Кали-
форния.

Най-шумният инцидент,
свързан с авиационното
хоби на Харисън Форд, се
случи през март 2015 г., ко-
гато машината, пилотира-
на от актьора-колекцио-
нерски "Райън PT-22 Рек-
рут" от Втората световна
война - катастрофира на
голф игрище  в Санта Мо-
ника.ççççç


