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ÁÑÏ çà 46-îòî ÍÑ:
Àç-úò âçå âðúõ

íàä ðàçóìà

В декларация на БСП при закриването
на 46-ото НС лидерката на партията Кор-
нелия Нинова отчете, че БСП 5 години се е
борила срещу онова статукво и модела на
задкулисието.

Критикувайки работата на отиващия си
парламент Нинова допълни: "Аз-а и емоци-
ите са взели връх над разума и интересите

на държавата. "Това показва политическа
незрялост, може би зависимости, но то ми-
на границата", заяви още тя. Лидерът на
БСП заяви, че коалиция на "БСП за Бълга-
рия" не е влизала в скрити разговори, не е
била зависима, а е била разумна и са раз-
говаряли с всички уважително и с аргумен-
ти. ç
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Американският президент
Джо Байдън е поканил
китайския президент Си
Цзинпин да проведат
лична среща, но това
предложение не е било
прието, пише британският
в. "Файненшъл Таймс".
Изданието се позова на
източници, запознати с
хода на телефонния
разговор, провел се на 9
септември между двамата
държавници по американс-
ка инициатива и е продъл-
жи час и половина.
Източниците на изданието
твърдят, че Си е настоял
САЩ да се придържат към
по -малко агресивна
реторика спрямо КНР. ç

збирателите на БСП
са идейни и полити-
чески грамотни хо-
ра. Те не търпят ли-
цемерие и фалш ко-
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гато става дума за бъде-
щето на България и на тях-
ната партия. В дългата си
история, те не рядко са на-
казвали партийните си ръ-
ководства, когато са виж-
дали отстъпление от цен-
ностите и принципите на
социализма. Днес страна-
та и БСП са изправени пред
решаващи избори - пар-
ламентарни и президентс-
ки, на които ще определят
своето бъдеще и очаква-
ната от всички промяна.

На 1 февруари т.  г.
президентът Румен Радев и
вицепрезидентът Илияна
Йотова обявиха намерени-
ето си да се кандидатират
за нов мандат. Политичес-
ката логика и здравият ра-
зум сочеха, че още тогава
БСП трябваше да подкре-
пи президента Радев. Не
само защото именно БСП
по личната инициатива на
лидера Корнелия Нинова го
издигна през 2016 г. Сред
другите безспорни аргумен-
ти са високото обществе-
но доверие към държавния
глава, изпълнените му пре-
дизборни ангажименти и
мощната обществена въл-
на на протест срещу ко-
рупционния модел на ГЕРБ,
отприщена от политическо-
то говорене и действия на
държавния глава. Към те-
зи аргументи в следващи-
те месеци се прибави и ус-
пешната работа на съста-
вения от Румен Радев слу-
жебен кабинет, прекъсва-
нето на корупционните
мрежи на ГЕРБ, проведе-
ните честни избори без ку-
пен и корпоративен вот! В
условията на тежка криза
Румен Радев днес е нацио-
налният лидер, факторът на
стабилност и гарантът на
държавността в България.

В началото на февруа-
ри БСП закъсня с подкре-
пата си за държавния гла-
ва с мотива, че ще води
този разговор след парла-
ментарните избори. Тази по-
зиция разколеба много со-
циалисти, а всеки участ-
ник в кампанията тогава
помни, че въпросът за под-
крепата за Румен Радев бе
най-често задаваният на
предизборни събития. След
тежката изборна загуба на
4 април партийни структу-
ри и анализатори отбеля-
заха, че забавянето на под-
крепата за президента е
сред основните причини за
лошия резултат и липсата
на мобилизация на изби-
рателите на БСП. Грешката
бе поправена с единодуш-
ното решение взето от На-
ционалния съвет на БСП на
11 април за подкрепа на
Радев-Йотова за втори
мандат.

Ìèíèñòåðñòâîòî çà ïúðâè ïúò îáÿâè äàííèòå çà âàêñèíèòå

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Лудогорец отпътува за
мача с Мидтиланд от
първия кръг на груповата
фаза на Лига Европа без
треньора Валдас Дамбра-
ускас. Литовският специ-
алист се е почувствал
зле и от съображение за
сигурност за здравето на
всички е взето решение
да остане в България.
Предстои да бъде тестван
за коронавирус и ако
резултатът му бъде
отрицателен може да се
направи организация да
отпътува за Дания.

а първи път здравното министерство
обяви официални данни, че ваксините
предпазват от тежко заболяване и смърт.
От 1 март до 14 септември от COVID-
19 са починали 64 души, които са има-
ли пълен ваксинационен цикъл. Това пра-
ви 0,67%, или 64 души от общо 9494
починали, съобщиха от Министерство-
то на здравеопазването. За последните
две седмици хоспитализираните със за-

вършен имунизационен курс са 7,2 на
сто, или 468 души от всички приети в
лечебни заведения близо 6490 пациен-
ти. От тях в интензивни отделения са
лекувани 20 души, което се равнява на
0,3% от всички приети в болници. Не
става ясно обаче дали за хора със за-
вършен ваксинационен цикъл се прие-
мат такива, при които са минали 2 сед-
мици от втората доза.

Ñàìî 64 îò 9494
ïî÷èíàëè îò
COVID-19
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са били ваксинирани
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"Българската
нация оцеля

през
тъмните

векове на
робство

благодаре-
ние на

просветата.
Просвеще-

нието и
книжнината

родиха и
изградиха

българската
нация.

Благодаре-
ние на вас и

вашата
благородна

мисия я има
и ще я има
България".

С тези думи
вицепрези-

дентът
Илияна
Йотова

приветства
учителите и
учениците в
Осмо средно

училище
"Арсени

Костенцев"
в Благоевг-
рад, където

откри новата
учебна
година.

Школото
чества своя
40-годишен

юбилей.< 12
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Служебният премиер
Стефан Янев очаква
отново да заеме същата
длъжност в следващия
служебен кабинет, заяви
самият той в Габрово,
където участва в открива-
нето на новата учебна
година в Основно училище
"Неофит Рилски". Основна-
та задача на новото
правителство ще бъде да
произведе поредните
избори. Ролята на служеб-
ния кабинет е да бъде
еднакво отворен и отгово-
рен към всички политичес-
ки формации, каза Янев,
цитиран от "Нова телеви-
зия". Дали ще има нови
политически формации
зависи от хората. Ако на
гражданите им липсва
нещо, то такива формации
ще има, добави той.

Свършихме прекалено

Ïðåìèåðúò Ñòåôàí ßíåâ: Î÷àêâàì
îòíîâî äà ñúì ñëóæåáåí ìèíèñòúð
ïðåäñåäàòåë

За първи път здравното
министерство обяви офици-
ални данни, че ваксините
предпазват от тежко забо-
ляване и смърт. От 1 март
до 14 септември с COVID-19
са починали 64 души, които
са имали пълен ваксинаци-
онен цикъл. Това прави
0,67% или 64 души от общо
9494 починали, съобщиха от
Министерството на здраве-
опазването. От 1 до 14 сеп-
тември хоспитализирани с
COVID-19 са 6488 души. 7,2%
от тях са със завършен вак-
синационен цикъл. На интен-
зивно лечение са били 20
ваксинирани души, което
прави 0,3%. Не става ясно
обаче дали за хора със за-
вършен ваксинационен ци-
къл се приемат такива, при
които са минали 2 седмици
от втората доза. През пос-

Ñàìî 64 îò 9494 ïî÷èíàëè îò COVID-19 ñà áèëè âàêñèíèðàíè

много неща. Предвид
политическата ситуация се
наложи да извършим и
нетипични за един служе-
бен кабинет неща. Трябва-
ше да взаимодействаме с
парламента, за да внесем
корекции в бюджетните
актуализации, коментира
още Янев. Винаги трябва
да очаквате промени,
отговори той на въпрос
дали ще има нови имена
в служебното правителст-
во, предаде БТВ. Нито 45-
ото, нито 46-ото Народно
събрание не успяха да
излъчат правителство,
така че, в изпълнение на
Конституцията, президен-
тът мисля, че вече е
подписал указ, който ще
влезе в сила от днес и ще
имаме ново служебно
правителство, допълни
той. Янев добави, цитиран

от Епицентър, че българс-
ките граждани могат да
бъдат спокойни, защото
има наличен финансов
ресурс, който да се спра-
ви с предстоящите кризи
в страната. Междувремен-
но държавният глава
Румен Радев подписа
указите за назначаване
на служебно правителст-
во, което ще встъпи в
длъжност от днес, 16
септември, както и за

разпускане на 46-ото
Народно събрание на
същата дата и за насроч-
ване на парламентарни
избори на 14 ноември
2021 г. Официалната
церемония, на която
президентът  ще предста-
ви структурата, състава и
приоритетите на бъдещото
служебно правителство
ще се проведе днес, в
9.00 часа на на Дондуков
2, съобщи БНТ. ççççç

Îêîí÷àòåëíî: ÍÑ ðåøè Áþðîòî çà çàùèòà äà áúäå îòíåòî îò ãëàâíèÿ ïðîêóðîð
Бюрото за защита на

свидетелите, осъществява-
що личната охрана на глав-
ния прокурор, минава под
управлението на Министер-
ството на правосъдието,
решиха окончателно депу-
татите в последния рабо-
тен ден на парламента. С
промените Бюрото за за-
щита на практика се връ-
ща към правосъдното ми-
нистерство, след като пре-
мина към държавното об-
винение по времето на Со-
тир Цацаров като главен

прокурор, припомня "Нова
телевизия". Това е единст-
вената законова промяна,
извън актуализацията на
трите бюджета на страна-
та, която това Народното
събрание успя да доведе
докрай в двумесечната си
работа . Окончателното
оформяне на текстовете бе
посрещнато с аплодисмен-
ти в пленарната зала. Пре-
върналият се в спорен за-
конопроект очаквано бе
приет след остри реплики
между депутатите. ççççç

ледните 24 часа у нас са ре-
гистрирани 2029 нови слу-
чая на коронавирус при 21
451 направени теста, сочат
данните от Единния инфор-
мационен портал. Това оз-
начава, че 9.46% от взетите
проби са дали положителен

резултат.  Най-много нови
случаи има в София - 329,
следват Пловдив със 183,
Варна със 176 и Бургас със
172. Няма област без ново-
заразени, но най-малко са
те в Силистра - 18 и Кър-
джали - 20. Общо потвърде-

ните случаи на коронавирус
у нас вече са 475 299. Броят
на активните случаи към мо-
мента е 39 546. Настанени-
те в болници се увеличават
- броят на хоспитализира-
ните е 4584, от които 386 са
в интензивно отделение. Из-
лекуваните през последно-
то денонощие са 763 души,
така общият им брой дости-
га 416 009.

Жертвите на болестта у
нас са общо 19 744, от кои-
то 83 души са починали
през последното деноно-
щие. До момента у нас са
поставени общо 2 427 013
дози на ваксините срещу
COVID-19. През последното
денонощие са извършени 11
002 имунизации. Българите
със завършена втора иму-
низация са 1 249 902, съоб-
щи Топновини.бг. ççççç

От стр. 1
За съжаление и след тази дата

периодично се появяваха политици
от левицата, които "забравяха" да
изпълняват решението на Национал-
ния съвет и изразяваха резерви към
кандидатурата на президента, както
и неоторизирани говорители, които
с интригантски и реваншистки тон
налагаха послания срещу Румен Ра-
дев. И вместо с наближаването на
президентските избори БСП да се
обединява и мобилизира в подкре-
па на своя президент, в  последните
седмици това говорене ескалира.
Въпреки категоричното решение на
Националния съвет тепърва старти-
ра процес на номинации, а говори-
тели на БСП употребяват опорни точ-
ки от типа, че "президентът забивал
нож в гърба на партията". И всичко
това в противоречие с декларира-
ния още през 2016 г. принцип, че
"Позитано 20" няма да се меси в
дейността на държавния глава, как-
то и неотчитайки надпартийния ха-
рактер на президентската институ-
ция. Въпросните недобросъвестни го-
ворители налагат две основни опор-
ни точки - че президентът е длъжен
да отговори дали подкрепя бъдещия
политически проект на служебните
министри Кирил Петков и Асен Ва-
силев. Втората - БСП не се страхува
от този проект, но пък го обвинява,
че "бракониерства" структури и кад-
ри от партията. Президентът Радев
отговори ясно и неколкократно на
тези питания - подкрепя не полити-
чески партии, а идеи. Казвал е ясно
- Лява България е моето политичес-
ко семейство, с хилядите български
социалисти имаме общи ценности -
свобода, солидарност, справедли-
вост.

Наред с това, президентът Ра-
дев направи и много важни жесто-
ве към БСП. Включи в служебното
правителство като министри, зам.-
министри и областни управители со-
циалисти и хора свързани с БСП,
сред които проф. Янаки Стоилов,
проф. Христо Бозуков, Бойко Раш-
ков, Явор Гечев, Надежда Клисурс-
ка, доц. Пламен Славов, Кристина
Сидорова, Антон Кутев и др. Втори-
ят негов логичен и почтен жест бе-
ше, че връчи третия мандат за със-
тавяне на правителство на БСП, с
което върна партията в голямата по-
литика, даде й шанс да лидира по-
литиките на промяна и да стане кон-
солидиращ фактор.

Убедена съм, президентът Румен
Радев е изборът на българските со-
циалисти. Избор, направен с разум,
с идеи, със сърце и душа. БСП е
изправена пред решаващи избори
с два възможни пътя - към единство
с президента и вътре в партията, с
потенциални съюзници сред левите,
центристките и родолюбивите пар-
тии, а и с новия проект на Петков и
Василев, които за разлика от т.нар.
традиционни десни са национално-
отговорни прагматици и не са зара-
зени с антикомунизъм, русофобия и
реваншизъм. Ако БСП тръгне по то-
зи път ще има сериозно подобрява-
не на изборния резултат. Докато вто-
рият път е път на самоизолацията,
разединението, скандалът и затъва-
нето като трета, четвърта, а може
би пета политическа сила и реакти-
виране на лидерския проблем.

Днешният избор е на социалис-
тите и те ще го направят! Наред с
това огромна е отговорността на
ръководството, което взима поли-
тическите решения в динамичната
ситуация! БСП има легитимно изб-
рана от Националния съвет канди-
дат-президентска двойка Румен Ра-
дев-Илияна Йотова и нека да се мо-
билизира, да работи за тяхната зас-
лужена победа. Защото като 130-
годишна системна и идейна партия
няма право на грешка!

Äíåñ ÁÑÏ íÿìà
ïðàâî íà ãðåøêà!
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Áåçñïîðíî, ïðåçèäåíòúò ìíîãî âèñîêî âäèãíà ëåòâàòà. Åäíà óñïåøíà ôîðìóëà
ïîêàçà, ÷å ìîæå äà å îáåäèíèòåë, äà íàïðàâè ïðàâèòåëñòâî ñ óñïåøåí ñúñòàâ,
ðàçëè÷íè õîðà è óáåæäåíèÿ, çàÿâè âèöåïðåçèäåíòúò

Èëèÿíà Éîòîâà: Íå äîïóñêàì, ÷å ÁÑÏ
íÿìà äà íè ïîäêðåïè ñ Ðóìåí Ðàäåâ

Следващият служебен
кабинет да даде, освен
реформи, и стабилност.
Това поиска вицепрези-
дентът Илияна Йотова. Тя
беше гост на първия
учебен ден в благоевград-
ското Осмо ОУ, което
днес чества 40-годишен
юбилей. Вицепрезидентът
поздрави учениците,
награди учители и комен-
тира актуални политичес-
ки теми.

"Утре президентът ще
обяви състава на служеб-
ния кабинет и очаквам да
си изпълни заръката - да
продължи досегашния му
състав. Много бих искала
освен ревизия, следващи-
те месеци служебният
кабинет да даде една
стабилност, от която
всички се нуждаем. Предс-
тоят не леки дни. Надявам
се, че тази стабилност, не

Партията на Слави Трифонов "Има
такъв народ" и коалицията "Изправи
се.БГ! Ние идваме!", начело на която
е Мая Манолова губят почти полови-
ната от привържениците си.

Според данни на Алфа Рисърч,
представени в предаването "Референ-
дум" по БНТ, 57% от анкетираните по-
сочват, че не биха повторили вота си
за ИТН.

Подобен е процентът и при ИБГ-
НИ - 56 на сто.

При "Демократична България" съ-
що има намаление на електоралната
подкрепа, но процентът е значител-
но по-висок - само 21,5% не биха да-
ли гласа си отново за тях.

Т.нар. "партии на статуквото" -
ГЕРБ, ДПС и БСП обаче запазват при-
вържениците си. За тях отново биха
гласували съответно 87,1%, 86,1% и
82,5%.

Ñîöèîëîçè: Ïàðòèèòå íà Ñëàâè è Ìàíîëîâà ãóáÿò
ïîëîâèíàòà ñè ãëàñîïîäàâàòåëè

ÏÎÊÀÍÀ
Äî ïðåäñåäàòåëèòå íà Îáëàñòíè ñúâåòè íà ÁÀÑ

Уважаеми другарки и другари,
Управителният съвет на сдружение"Български антифашистки съюз"/

БАС/със седалище и адрес на управление в гр.София,район"Възражда-
не",ул."Позитано"№20,вписано в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел,воден от СГС по ф.д.№1362/1990 с решение от
13.07.2021 г. и на основание чл.26,ал.1 от ЗЮЛНЦ,както и на основа-
ние чл.17/3/ и на чл.19/1/ от Устава на БАС свиква заседание на
делегатите на Общото отчетно-изборно събрание/6-ти конгрес/на Сдру-
жението на 23 септември 2021 г./четвъртък/ от 10.00 часа в Со-
фия,район"Възраждане",ул.Позитано№20,зала Киносалона при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад"Ролята на Българския антифашистки съюз в
обществения живот през изминалите 30 години от основаването му
и бъдещите отговорности и задачи пред съюза"

2. Избор на председател на Управителния съвет на Българския
антифашистки съюз

3. Попълване на състава на Управителния съвет на Българския
антифашистки съюз

На основание чл.27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум Заседание-
то ще се проведе след един час-от 11.00 ч.същия ден,на същото
място и при същия дневен ред.

Íà òîçè äåí

Събития
” 1620 г. - От Плимут (Англия)
потегля корабът Мейфлауър, чии-
то пътници създават в Плимут (Ма-
сачузетс), първата английска ко-
лония в Америка.
” 1794 г. - Стойко Владиславов
е избран от търновския митропо-
лит за врачански епископ и прие-
ма името Софроний Врачански.
” 1810 г. - Мексико обявява не-
зависимост от Испания.
” 1875 г. - Избухва Старозагор-
ското въстание, организирано от
Българския революционен центра-
лен комитет в Букурещ и ръково-
дено от Стефан Стамболов с по-
мощници Захари Стоянов и Геор-
ги Икономов.
” 1963 г. - След получаване на
независимост от Франция, Моха-
мед Ахмед Бен Бела е избран за
първия президент на Алжир.
” 1976 г. - Арменският шампион
по подводно плуване Шаварш Ка-
рапетян спасява 20 души от тро-
лейбус, паднал във водохранили-
ще в Ереван.

Родени
” 1745 г. - Михаил Кутузов, рус-
ки военачалник, генерал-фелдмар-
шал
” 1824 г. - Пьотър Алабин, руски
общественик
” 1897 г. - Владимир Трендафи-
лов, български актьор
” 1902 г. - Камен Зидаров, бъл-
гарски писател
” 1924 г. - Лорън Бекол, амери-
канска актриса и манекен
” 1950 г. - Павел Панов, българ-
ски футболист и футболен треньор
” 1952 г. - Мики Рурк, амери-
кански актьор

Починали
” 1498 г. - Томас де Торквемада,
Велик инквизитор на Испания
” 1945 г. - Григор Чешмеджиев,
български политик
” 1977 г. - Мария Калас, гръцка
оперна певица
” 1990 г. - Иван Панев, българс-
ки политик, кмет на Пловдив от
1965-1968 г., първи секретар на
ЦК на Комсомола от 1968-1971 г.
кмет на София от 1971-1977 г.,
първи секретар на Ок на БКП в
Пловдив от 1977 и на ГК на БКП в
София от 1987-1989 г., член на
Политбюро на ЦК на БКП от 1988-
1989 г.
” 1990 г. - Семьон Куркоткин, съ-
ветски маршал

:

само заради актуализация-
та на бюджета, ще бъде
факт", каза Йотова, цити-
рана от БГНЕС.

Вицепрезидентът заяви,
че не допуска, че БСП
няма да ги подкрепи за
втори мандат.

"Безспорно, той много
високо вдигна летвата.
Една успешна формула.
Президентът показа, че
може да прави правителс-
тво. Успешен състав,
различни хора и убежде-
ния. Това е една невероят-
на спойка между тях в
името на българите и
решаването на проблеми-
те, които стояха през тези
месеци", такава бе оцен-
ката на Йотова за служеб-
ния кабинет.

Според нея с актуализа-
цията на бюджета ще бъдат
решавани проблемите.

"За мен важно е бълга-

рите да са спокойни по
отношение на COVID-19,
икономиката се нуждае от
глътка въздух", каза Йото-
ва.

Относно изборите две
в едно, тя заяви, че при
добра информационна
кампания, това няма да
бъде проблем. ç

Ñîöèàëèñòêà: Èìà ìíîçèíñòâî ïî îòíîøåíèå íà
íåîáõîäèìîñòòà îò ðåôîðìà â ñúäåáíàòà ñèñòåìà

"В това Народно събра-
ние, макар че не успяхме
да създадем мнозинство,
което да излъчи правител-
ство, има сериозно мно-
зинство по отношение на
необходимостта от рефор-
ма в съдебната система. Та-
зи реформа трябва да се
случи и почти всички проб-
леми в общественото ни,
икономическото ни и вся-
какво друго развитие ид-
ват от това, че ние нямаме
ефективна съдебна систе-
ма. Това трябва да се слу-
чи и БСП ще го подкрепи."
Това заяви заместник-пред-
седателят на БСП Ирена

Анастасова в ефира на
БНР.

Тя бе категорична, че в
това Народно събрание
БСП е проявила максимал-
на отговорност, внасяйки
всички законопроекти, ко-
ито съответстват на пре-
дизборната платформа на
левицата: "БСП прояви ця-
лата си отговорност, толе-
рантност и диалогичност.
Направихме всичко въз-
можно да може да има
нормален диалог и да се
случи правителство, което
да стабилизира парламен-
та и да можем да свършим
всички тези нещо, а не да

се случват в "12 без 5", по-
сочи социалистът.

По отношение на подк-
репата за президента Ра-
дев Ирена Анастасова зая-
ви: "БСП има решение на
Националния съвет, че ще
подкрепи президентската
двойка Радев-Йотова. При
нас до 2-3 дни стартират
събрания на низовите ни
организации за номинира-
не на народни представи-
тели и президент", комен-
тира тя като според нея ор-
ганизациите на левицата ще
препотвърдят решението за
подкрепа на президента Ра-
дев. ç

Според данните у хората има тре-
вожност за ситуацията в предстоя-
щите месеци. В най-голяма степен са
притесненията за икономическата си-
туация и доходите. Всеки трети се без-
покои от невъзможността да се из-
лъчи редовно правителство. Състоя-
нието на здравната система в насто-
ящата вълна от COVID-19 тревожи око-

ло 25 на сто от анкетираните.
От трите разглеждани от 46-ия пар-

ламент законопроекти актуализация-
та на бюджета получава най-висока
обществена подкрепа. Преместване-
то на Бюрото за защита на свидете-
ли към Министерство на правосъди-
ето и закриването за специализира-
ните съдилища също срещат общест-
вено одобрение.

Цялостните очаквания към след-
ващия парламент обаче са сериозно
разколебани, сочи анализът на "Ал-
фа Рисърч".

29 на сто смятат, че следващият
парламент би работил по-добре, ако
в него влезе проект около служебни-
те министри Кирил Петков и Асен Ва-
силев, 20% считат, че така ще се уве-
личат разногласията между партиите
на протеста, а всеки втори се зат-
руднява да прецени. ç
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"Напоителни системи"
са в критично финансово
състояние, установи
Сметната палата. Според
проверката размерът на
задълженията на държав-
ното дружество е два
пъти по-голям в сравнение
с размера на вземанията.
За 60 на сто от язовирите
и 29 на сто от имотите си
дружеството "Напоителни
системи" не притежава
документи за собственост,
е установила още провер-

ката на Сметната палата.
Тя е извършена за 2018 и
2019 година.

Една от причините за
състоянието на дружество-
то е липса на финансиране
от Министерството на
земеделието, храните и
горите на извършени
разходи през предходни
периоди за изпълнението
на възложени дейности по
обществената услуга Това
поражда съществен ликви-
ден проблем на дружество-

Най-състоятелният сред
хората, назначени да управ-
ляват държавните структури в
земеделието, е изпълнителни-
ят директор на ДФ "Земеде-
лие"- Разплащателна агенция
Борис Михайлов. Това се
вижда от попълнената от
него декларация,  качена на
сайта на КПКОНПИ (Комисия

„Íàïîèòåëíè ñèñòåìè“ ñà â êðèòè÷íî
ôèíàíñîâî ñúñòîÿíèå

Áîðèñ Ìèõàéëîâ
å íàé-áîãàò ñðåä
óïðàâëÿâàùèòå
â çåìåäåëèåòî

Ñìåòíàòà ïàëàòà ïðèïîìíÿ, ÷å å
íàïðàâèëà ïðåïîðúêè êúì çåìåäåëñêîòî
ìèíèñòåðñòâî îùå ïðåç 2010 ãîäèíà
ïî íÿêîè îò ïðîáëåìèòå

за противодействие на
корупцията и отнемане на
незаконно придобитото
имущество).Той единствен е
обявил участие на световния
борсов пазар на акции, в
който е вложил над
1 млн. лв. предимно в
криптовалути.

Обявил е още 17 банкови
депозити в лева, евро,
долари и британски паунди,
от които най-големият е със
193 632 евро, а най-малкият
с 9 лева. Разполага с
налични парични средства в
размер на 700 хил. лв.

Борис Михайлов, който
зае поста във ДФ"Земеделие"
на 10 юни 2021 г., притежа-
ва магистърски степени по
икономика и право. Също
така има завършен курс по
мениджмънт в САЩ, както и
квалификационни курсове в
областта на приватизацията,
приватизационните фондове,
стоковите, фондовите и
валутните борси. Работил е
като ревизор в Министерст-
вото на финансите, управи-
тел на консултантска фирма
в областта на финансите и
правото, както и като
адвокат по данъчно и наказа-
телно право.

В декларацията си е
посочил още, че е 100%
собственик на придобит през
2017 г. апартамент с обща
площ от 206 кв. метра площ
в София. Обявил е и втори
апартамент като негов
ползвател и собственик. Той
е с площ от 199 кв. м., в
София е, и е вписан в
графата "Чуждо недвижимо
имущество".

Борис Михайлов е
собственик на два автомоби-
ла Тойота Ленд Крузер,
придобити през 2015 г.

Към датата на назначава-
нето му за директор на
фонда е бил управител
сдружение Ложа Ехнатон, е
посочено в декларацията на
Михайлов. ç

то, като затруднява дей-
ността и влошава финансо-
вото му състояние. В
същото време дружеството
е много задлъжняло.

Проверката е установи-
ла още много голямо
отклонение от данните за
подадена вода поради
липса на модерни измер-
вателни уреди, което води

до големи загуби. Също
така няма ефективен
контрол на обществените
поръчки, както и регистър
на имотите.

Сметната палата при-
помня, че е направила
препоръки към земеделс-
кото министерство още
през 2010 година по някои
от проблемите. ç

ÁÀÁÕ çàïî÷âà ïðîâåðêè íà âñè÷êè îáåêòè, ïðåäëàãàùè
õðàíà â ó÷èëèùàòà

Българската агенция по
безопасност на храните
(БАБХ) започва проверки
на всички търговски обек-
ти, които предлагат храна
в училищата. Очаква се до
30 септември инспектори-
те да са посетили учебни-
те заведения в цялата стра-
на. Инспекторите ще конт-
ролират столове, бюфети и
всички търговски обекти,
предлагащи храни в учили-
щата. Ще се проверяват
произхода и правилното
съхранение на продуктите,
както и правилното им па-
кетиране на предлаганите
храни.

В редовния си тримесе-
чен отчет анализатори на
Европейската организация
на търговците със зърнени
храни, маслодайни семена,
растителни масла и шрото-
ве (COCERAL) коригираха
рязко в посока на пониже-
ние оценката си за рекол-
тата от пшеница в Европей-
ския съюз през селскосто-
панския сезон 2021-2022 г.,
започнал на 1 юли, с 2,4
млн. тона спрямо прогно-
зираната през май до 128,6
млн. тона, съобщи електрон-
ното издание АПК-Информ.
Въпреки това реколтата ос-
тава доста над изключител-
но слабата миналогодишна,
когато бяха ожънати 118,7
млн. тона. Промяната на
оценката е следствие от по-
голямото от очакваното
свиване на засетите площи
с пшеница във Франция и
Германия, съответно до 4,94
млн. и 2,92 млн. хектара.

Òúðãîâñêî ëîáè ïîíèæè ðÿçêî îöåíêàòà ñè
çà ðåêîëòàòà îò ïøåíèöà â ÅÑ

От агенцията припомнят,
че при тежки нарушения,
които създават непосред-
ствена опасност за потре-
бителите, търговските обек-
ти ще бъдат затваряни. Ти-
пичен пример за рисково
нарушение е когато обект
с разрешение да предлага
само пакетирани храни,
приготвя и предлага топла
храна на място. В такива
случаи инспекторите прек-
ратяват временно дейност-
та му.

Заедно с контрола върху
качеството и безопасността
на храната агенцията ще сле-
ди и за спазване на проти-

воепидемичните мерки от
персонала, зает в приготвя-
нето и предлагането на хра-

Експертите вече оценяват
реколтата от пшеница във
Франция на 35,11 млн. тона
и добивите на 7,1 тона от хек-
тар при 29,19 млн. тона и 6,85
тона от хектар през сезон
2020-2021 г. Производството
в Германия се очаква на ни-
во от 21,15 млн. тона при до-
биви от 7,26 тона от хектар,
след като през миналия се-
зон тя бе 21,96 млн. тона при
7,83 тона от хектар.

От COCERAL са понижи-
ли и оценката си за рекол-
тата от ечемик в ЕС с 1,9
млн. тона до 53,5 млн. тона.
За сравнение - през сезон
2020-2021 г. в ЕС бяха приб-
рани 55,7 млн. тона ечемик.

Прогнозата за реколта-
та от царевица в ЕС обаче
е завишена с 2,3 млн. тона
спрямо предвиждането
през май до 67 млн. тона.
През миналия сезон рекол-
тата от царевица в ЕС бе
62,5 млн. тона. ç

на в училище. Интензивните
проверки продължават до 30
септември. ç
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Годишната инфлация в
България през август се
ускорява до най-високото
си ниво от февруари 2020
г. насам основно заради
поскъпването на горивата
и храните, показват
данни на Националния
статистически институт
(НСИ). Годишният ръст на
потребителските цени
през август достига 3,7%
спрямо 3% през юли,
сочи статистиката. Месеч-
ната инфлация през
август спрямо юли е
0,8%, а от началото на
годината - 3,1%. Средно-
годишната инфлация за
периода септември 2020 -
август 2021 г. спрямо
септември 2019 - август
2020 г. е 1,3%, отчита още
НСИ.

От групите стоки и
услуги най-силен ръст на
цените спрямо предход-
ния месец се отчита при
транспорта - средно 3%,

като той пак се определя
от цените на горивата.
Храните поскъпват с
1,2%. Същевременно
цените в категорията
облекло и обувки намаля-
ват най-силно в сравне-
ние с предходния месец -
с 3,4%.

През август най-силен
ръст на цените в групата
нехранителни стоки и
услуги е регистрирано за
централното газоснабдя-
ване - с 10,7%. Газ про-
пан-бутан за превозни
средства поскъпва със
7,5%, а метанът - с 6,4%.
С по 3,4% поскъпват
дизеловото гориво и най-
масовият бензин А-95.
Ръстът на цените на
твърдите горива преди
започването на отопли-
телния сезон е 2,3%, а на
газообразните горива за
битови нужди - 1,8%.

При храните най-силно
поскъпват краставиците -

Îñíîâåí äâèãàòåë íà ðúñòà ñà
öåíèòå íà ãîðèâàòà è íÿêîè õðàíè

Èíôëàöèÿòà ó íàñ íàé-âèñîêà
îò  ôåâðóàðè 2020 ã.

Във връзка с началото на
учебната година в училищата
и предстоящия старт на ака-
демичната година във висши-
те учебни заведения БДЖ на-
помня, че всички учащи на
възраст до 26 навършени го-
дини (ученици, студенти и док-
торанти редовно обучение)
имат право да пътуват с
50% намаление от редовната
цена на билета във втора кла-
са на всички пътнически и
бързи влакове. За да могат
младите клиенти на БДЖ да
ползват тази отстъпка, е не-
обходимо да си закупят же-
лезопътна карта "Учащ". Кар-
тата се издава във всички же-
лезопътни гари и бюра в стра-
ната срещу снимка и увере-
ние от съответното учебно за-
ведение. При представяне на
снимката и необходимия до-
кумент картата се издава вед-
нага на място. Цената на же-
лезопътна карта "Учащ" е 1
лв. и е валидна от 1 октомв-
ри до 30 септември на след-
ващата година.

БДЖ предлага и допълни-
телни преференции за всички
ученици и студенти, които са
закупили железопътна карта
"Учащ". Срещу тази карта, уча-
щите могат да закупят отново
с 50% отстъпка и абонамент-
на карта за един или три ме-
сеца, като по този начин це-
ната на всяко тяхно пътуване
ще бъде още по-ниска. Допъл-
нително предимство е фактът,
че абонаментните карти важат
за пътуване както с пътничес-
ки, така и с бърз влак, без да
се доплаща разлика в цената
заради различната категория
на влака.

Учащите на възраст до 26
навършени години ползват до-
пълнителни намаления и при
пътувания в група. "БДЖ - Път-
нически превози" ЕООД пред-
лага 75% намаление от ре-
довната цена на билетите за
организирани групи от мини-
мум 10 души. За целта е не-
обходимо да се представи
писмо и поименен списък в
два екземпляра с посочени
дати на раждане на участни-
ците в групата, заверени с
подпис и печат от учебното
заведение. В случай, че пъту-
ващите в групата ученици или
студенти са от различни учеб-
ни заведения, тогава те за-
дължително трябва да предс-
тавят и железопътна карта
"Учащ". Преподавателите, ко-
ито придружават групата (1
преподавател на 10 учащи),
ползват също 75% намаление
от цената на билета.

За улеснение на учебните
заведения националният же-
лезопътен превозвач предлага
унифициран формуляр за за-
явка за групово пътуване. То-
зи формуляр, както и пълно-
то съдържание на регламен-
та за организиране на групо-
ви пътувания, са публикува-
ни на официалната интернет
страница на дружеството
(www.bdz.bg).ççççç

ÁÄÆ ïóñêàò
êàðòà "Ó÷àù"
çà 1 ëåâ

с 29,2%, зелето - с 10,2%,
зелените листни зеленчу-
ци - с 15%. Ръст има и
при сезонни продукти
като доматите, които са в
края на сезона си, някои
плодове и води. При
брашното поскъпването е
1,1%, при млеката - малко
над процент, при цитруси-
те - 9,1%.

Хармонизираният
индекс на потребителски-
те цени през август
спрямо юли 2021 г. е
100,7%, т.е. месечната
инфлация е 0,7%. Инфла-
цията от началото на

Асоциация на индустриалния
капитал в България (АИКБ) иска
спешно свикване на Национал-
ния икономически съвет, на кой-
то да бъдат обсъдени въпросите,
които забавят внасянето на Пла-
на за възстановяване и устойчи-
вост, както и фиша за икономи-
ческа трансформация. Това ста-
на ясно след проведеното засе-
дание на Управителния съвет на
Асоциацията. АИКБ настоява за
бързо внасяне на плана и при-
зовава да се възстановят в пъ-
лен размер средствата за пря-
ката подкрепа на инвестициите
и иновациите в предприятията,
пренасочени към финансови ин-
струменти.

Според управителния съвет на
АИКБ и в момента на българския
пазар има достатъчно много фи-
нансови инструменти, които оба-
че бизнеса не припознава и по
никакъв начин не може да се пос-
тигне търсения от министерство-
то на икономиката ефект. Като
пример бяха посочени гаранци-
онните програми на ББР, по ко-

Ðàáîòîäàòåëè ïðåäëàãàò ïëàí çà çàìÿíà
íà âúãëèùíèòå öåíòðàëè äî êðàÿ íà 2035-à

ито до предприятията са стигна-
ли под 15% и фондовете за дя-
лово инвестиране, управлявани
от "Фонда на фондовете", където
са инвестирани няма и 14% за 5
години! От началото на Ковид
кризата българските предприятия
са декапитализирани, силно зад-
лъжнели и с ограничени възмож-
ности да инвестират. Предложе-
ните финансови инструменти ня-
ма да осигурят бързо възстано-
вяване. За разлика от тях обаче
пряката подкрепа ще осигури
нуждата от ликвидност и ще ак-

тивира допълнителни частни ин-
вестиции.

АИКБ категорично подчерта-
ва необходимостта от съществе-
но преработване и актуализация
на основните програмни докумен-
ти в сферата на енергетиката и
климата, а именно Стратегията за
устойчиво енергийно развитие до
2030 г. с хоризонт до 2050 г. Те
настояват държавните институции
да се ангажират с формулиране
на пътна карта за съкращаване
на въглеродоинтензивното елект-
ропроизводство при ясно поста-

годината (август 2021 г.
спрямо декември 2020 г.) е
3,1%, а годишната инфла-
ция за август 2021 г. спря-
мо август 2020 г. е 2,5%,
отчита още НСИ. И при
хармонизирания индекс
основният двигател на
растежа са горивата.

Индексът на цените за
малката кошница за август
2021 г. спрямо юли 2021 г.
е 100,5%, а от началото на
годината (август 2021 г.
спрямо декември 2020 г.) е
102%. При него основен
двигател на растежа са
храните.ççççç

Отличните резултати на НАП
при управлението на Агенцията
за приходите в последните 4 ме-
сеца от новоизбрания и дирек-
тор Румен Спецов обуславят ос-
таването му на поста, независи-
мо от новия титуляр във финан-
совото министерство, предава 19
минути. Събираемостта на дъл-
жимото към хазната е над 2,1
млрд. лв. по-висока, което поз-

Ðóìåí Ñïåöîâ îñòàâà â Ïðèõîäíàòà àãåíöèÿ,
ñúáðàë íàä 2,1 ìëðä. ëåâà ïðèõîäè çà 4 ìåñåöà

таха нулева или нищожна печал-
ба и почти не внасяха своята леп-
та в хазната. Това положение ряз-
ко се промени с акцията на НАП
за касовите наличности, което
беше и стартовото действие на
Спецов. Оказа се, че в резултат
на това данък печалба скочи
стремглаво и това позволи на-
пълването на държавното съкро-
вище с реални пари.

вени поетапни междинни цели за
въглероден отпечатък с междин-
ни срокове 2025 г., 2030 г. и 2035
г., както и с крайна дата за пре-
установяване на въглищното елек-
тропроизводство - например 31
декември 2035 г.

На бъдещето заседание на На-
ционалния икономически съвет
Асоциация на индустриалния ка-
питал в България ще предложи
за обсъждане напредъка по изг-
раждането на Единна входна точ-
ка (ЕВТ) за подаване на иконо-
мическа информация. Това е
проблем, за който бизнеса алар-
мира от повече от 5 години и
решаването, на който се блоки-
ра за пореден път. НИС трябва
да настоява за спешно прехвър-
ляне на изграждането и управ-
лението на ЕВТ от Агенция по
вписванията към Националния
статистически институт. Така чрез
свързване на системите на НСИ,
НАП и Агенция по вписванията
бизнеса ще подава безплатно го-
дишните си финансови отчети на
едно-единствено място.ççççç

воли 2 важни неща. Едното е, че
за първи път за 32 години пре-
ход минималната пенсия в Бъл-
гария надскача границата на бед-
ността, което е жизнено важно
за над 1 милион пенсионери, ко-
ито усещат тази промяна. Друго-
то е, че оставения от старото
правителство на дефицит годи-
шен бюджет на държавата вече
е на плюс с над 800 млн.лв.

Според информация от пра-
вителството повишението на при-
ходите не се получава от про-
верки на фризьорски салони и
заведения, а от сериозен конт-
рол върху приходите на големи-
те фирми.

Известно е, че през послед-
ните 12 години дружествата, ко-
ито правеха най-големи - дори
многомилиардни обороти, отчи-
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Íàä 700 000 ó÷åíèöè çàïî÷íàõà ó÷åáíàòà ãîäèíà, ïúðâîëàöèòå ñà 58 000

Вчера бе първият учебен
ден за над 706 000 българс-
ки ученици.

Учебната година ще се
открие присъствено и по
различно време за отдел-
ните класове. Всяко учили-
ще е предвидило празнич-
на програма в различни ча-
сове за учениците от I, V и
VIII клас, която ще се про-
веде, ако няма други здрав-
ни мерки в района.

Другите ученици ще вли-
зат по график направо в
класните стаи и по възмож-
ност от различни входове.

Родителите на първок-
ласници могат да присъст-
ват на тържествата в дво-
ра, но ще бъдат на обосо-
бено място. Родители няма
да се допускат в сградите.

Навън учениците ще са
без маски, а в стаите без
маски ще могат да бъдат и
децата от 1 до 4 клас.

Първокласниците тази го-
дина са над 58 000. Общо
2357 училища посрещат уче-
ници.

"Българското училище
не е само храм на знание-
то. Това е свято място, къ-
дето нашите деца се прев-
ръщат в осъзнати личнос-

Áúëãàðñêîòî ó÷èëèùå å ñâÿòî ìÿñòî,
êúäåòî íàøèòå äåöà ñå ïðåâðúùàò
â îñúçíàòè ëè÷íîñòè

ти" Това заяви президентът
Румен Радев при тържест-
веното откриване на учеб-
ната година в ОУ "Христо
Смирненски" в Пазарджик.
Държавният глава посочи,
че неслучайно е отговорил
на поканата да гостува в
училището, тъй като то е
най-старото в Пазарджик,

"Обични в Господа учители и уче-
ници, всесърдечно Ви приветства-
ме с архипастирски благослов и
най-светли благопожелания по по-
вод началото на новата учебна го-
дина.

Настъпи часът, когато мнозина от
вас ще прекрачат прага на българс-
кото училище, мястото, където ще
усвоите разнообразни и полезни
знания. С любознателност, ревност
и усърдие приемайте преподавано-
то от вашите скъпи учители, които,
чрез богатия си педагогически опит,
ще ви насочат в пътя, който ще ви
изгради като достойни българи и
граждани на обичната ни Родина",
пожелава Негово светейшество.

Патриарх Неофит се обръща и
към българските учители - "с вълне-
ние и искрени благопожелания, ма-

Ïðåçèäåíòúò
Ðóìåí Ðàäåâ:

открито още през 1823 г. от
епископ Дионисий.

Днес училищният звънец
ще огласи цяла България и
нашите деца отново ще
прекрачат прага на учили-
щето, за да поемат по свет-
лия път на познанието. По-
коления жадни за просве-
та българи предават този

завет на своите деца, каза
президентът пред ученици-
те и учителите в ОУ "Хрис-
то Смирненски". Той отбе-
ляза, че най-вълнуващ е де-
нят за първокласниците и
техните родители.

Президентът открои
важната роля на българс-
кия учител за това да на-

сърчава децата да се стре-
мят към знания, към ново-
то и непрекъснато да се
самоусъвършенс т ва т.
"Много се радвам, че има-
ме такива учители и с об-
щи усилия водим нелека-
та борба нашите деца да
бъдат в клас", подчерта
държавният глава. По ду-
мите му само така обра-
зованието може да постиг-
не своята голяма цел - не
само да дава знание, а и
да възпитава и да изграж-
да личности.

Без вашите усилия бъл-
гарската духовност и наше-
то бъдеще са просто немис-
лими, обърна се Румен Ра-
дев към учителите и добави,
че подкрепата на родители-
те към децата също е важна
за успеха на образование-
то. "Нека новата учебна го-
дина ви донесе много зна-
ния и много нови приятели",
каза още държавният глава
пред учениците в ОУ "Хрис-
то Смирненски" в Пазар-
джик.

Íåãîâî ñâåòåéøåñòâî Ïàòðèàðõ Íåîôèò êúì ó÷èòåëèòå è ó÷åíèöèòå:

Íåêà íå óãàñâà ëþáîâòà êúì çíàíèåòî
Áúëãàðñêèÿò ó÷èòåë, êîéòî å íåðàçðèâíî ñâúðçàí ñ ïðèçâàíèåòî
íà äóõîâíî-ïðîñâåòíàòà ìèñèÿ íà Ñâåòàòà Öúðêâà, ùå ïðîäúëæè
è çàíàïðåä äà îáó÷àâà è èçãðàæäà îáðàçîâàíè ëè÷íîñòè

кар и в пандемиологична обстанов-
ка и с предпоставки за трудно про-
тичане на учебния процес, да не
угасва у Вас ревността, любовта и
готовността за преподаване на доб-
рите и градивни знания".

Днес в света на технологиите,
когато има все повече алтернативи
в процеса на обучение, нека не заб-
равяме ценността и богатството на
печатната книга, от която черпим
не само знание и дух за отминали-
те времена, а чрез напечатаните
букви в дълбочина се предава важ-
ността и смисъла на словото, каз-
ва българският патриарх.

"Убедени сме, че българският
учител, който е неразривно свър-
зан с призванието на духовно-прос-
ветната мисия на Светата Църква,
ще продължи и занапред да обу-

чава и изгражда образовани и це-
нящи всеки човек личности. Пре-
подавайте ценността на словото,
защото Въплътеното Слово Божие
- Господ Иисус Христос, сътвори
цялото творение и извърши спасе-
нието на света и човека. Бог да Ви
укрепява и обдари с нужното във
високоотговорното дело, на което
сте посветили живота си!", поже-
лава на учителите Негово светей-
шество.

В своето приветствие патриарх
Неофит казва на първокласниците,
че по красивия път на знанието ще
срещат трудности, които ще ги изг-
раждат като достойни личности. "С
търпение и усърдие се поучавайте
в полезното знание. Подражавай-
те на вашите достойни учители, ко-
ито, водени от любов към вас, се
стремят да положат градивна по-
сока в живота ви. Господ да ви ук-
репява и напътства в този нов етап
от живота ви!", отправя благослов
към първокласниците патриархът.

Негово светейшество се обръ-
ща и към останалите български уче-
ници с думите: "Скъпи ученици, нап-
редвайте в придобиване на полез-
ното знание и помнете, че днес по-
ложените усилия ще бъдат възнаг-
радени многократно в живота. Не
забравяйте да се осланяте на Бо-
га, като възраствате с любов към
Него и ближния. Вие сте бъдещето
на България! Божието благослове-
ние и Неговата велика милост да
бъдат с всички вас! На добър час!
С отеческа в Христа обич".

След лято, изпълнено с безгрижни игри и в трепетно
очакване за новата учебна година и срещата с любимата

учителка и с приятелите от класа 9-годишната Рая
Германова прекрачва прага на училището. Тя ще е ученичка

в 4-ти Г клас на 34-то ОУ "Стою Шишков" в столичния
жк "Борово". Класен ръководител на паралелката и през

новата година ще е учителката Здравка Тотева.

15 септември е истински празник на знанието и
родолюбието и за Светлана и Елена Тутберидзе, ученички

в трети клас на ЧОУ „Д-р Петър Берон” в София.

Няколко месеца преди да
навърши седем години,

чаровната Ана Мария
Хаджиева за първи път

прекрачи училищният праг
на столичното 73-то СУ с

преподаване на чужди езици
"Владислав Граматик".

Малката първокласничка бе
много развълнувана, но след

като получи цяла раница
учебници, излезе от школото

доволна и щастлива, за да
прегърне своето малко брат-
че Петър. Тя много обича да
се грижи за него и да пома-
га на мама и тате, но първо
ще  научи как се изговарят
и пишат буквите, за да бла-

годари  с благи думи на
своите родители за грижата
и любовта им към нея. Няма

да забрави и бабите и
дядовците си!



След като в резултат
на перестроечната поли-
тика на Горбачов САЩ
спечелиха студената
война срещу СССР него-
вите идеолози обявиха,
че ХХI век ще бъде "аме-
риканския век", в който
над 200-та държави в
света ще следват, слушат
и се подчиняват на
лидера на неолибералния
капитализъм, който ще
им нарежда какво е
правилно и неправилно,
кое е "демократично" и
кое не е, ще крачат в
посоката, която той им
нарежда. В тези условия
преди 20 години бе
обявена новата война -
"глобалната война срещу
терора".  Официално
войната завърши този
месец с паническото
изтегляне на американс-
ките войски от Афганис-
тан и оставянето на
радикалните ислямисти
там на модерно амери-
канско оръжие за мили-
арди долари, с което
тепърва ще се стреля в
различни точки на света.
През изминалите две
десетилетия

американски войски
водеха под различни
форми войни в Ирак,
Сирия Афганистан,
Пакистан, Сомалия,
Либия и десетки други
държави по света.

Поражението в Афга-
нистан бе крайният пункт
на упадък, при който
според данни на публику-
вания миналата седмица
доклад на учени от
американския Браун
университет, в резултат
на действията на САЩ са
изтрепани около един
милион души по света и
изхарчени над 8 трилио-
на долара. Директно са
избити  387 000 невинни
граждани, включително и
стотици журналисти.

Óïàäúêúò íà ãëîáàëíèÿ æàíäàðì, èëè çàùî
"Àìåðèêàíñêèÿò âåê" íå ñå ñúñòîÿ
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Проф. Васил
ПРОДАНОВ

Броят на ранените и
починалите по-късно в
резултат на рани и вло-
шен начин на живот,
бягства, миграции и пр. е
много милиони по света.

Известно е, че създа-
вайки през 1980-те годи-
ни чудовището на ислям-
ския радикализъм, насо-
чено срещу съветските
войски в Афганистан,
САЩ разчитаха така да
обезсилят финансово
СССР във водената от
него война. Сега обаче
не СССР, а самите аме-
риканци се обезсилиха
финансово и задлъжняха
в огромни размери в
резултат на водените от
тях войни. За военни
операции на САЩ в
Афганистан и Пакистан
са дадени 2.3 трилиона
долара, в Ирак и Сирия -
2.1 трилиона, в Сомалия
и други региони на Афри-
ка - 355 милиарда. Отдел-
но разходите за меди-
цински грижи за ранени-
те и осакатени американ-
ски войници са 465
милиарда и се очаква до
2050 г. да стигнат 2.2
трилиона долара.

В резултат на водени-
те от САЩ войни най-
малко 37 милиона
души са били принуде-
ни да избягат от свои-
те родни места,

да се превърнат в отчая-
ни бежанци, търсещи
немили недраги спасение
по света. Една немалка
част от тях идваха и ще
идват към Европа, създа-
вайки големи гета, затво-
рени общности, строейки
хиляди джамии в евро-
пейските градове (само в
Германия са построени
над 2500), превръщайки
се в запалителна смес,
която периодично избух-
ва във вид на стрелби,
убийства, атентати.
Защото така нар. "война
с тероризма" на САЩ,
същият този ислямски
тероризъм, който бе
създаден от тях за борба
със СССР не само, че не
завърши с изтеглянето
на американците от
Афганистан, а създаде
огромно количество
уязвими места и хора по
планетата, които ще
раждат в различните
капиталистически държа-
ви, от едната страна
тероризъм, а от другата
расизъм и неофашизъм.

През изминалите 20
години САЩ са водили

своите войни директно с
жива сила или индирект-
но с дронове в 85 държа-
ви в света. Няма в исто-
рията държава, която да
е воювала и убивала
хора в толкова много
страни по света. Смята
се, че американските
войни са един от важни-
те фактори за климатич-
ните промени в света,
тъй като американската
армия е била сред най-
големите замърсители на
природата в този период.
За това обаче ще плащат
за "зелена политика"
всички, включително и

ние. Войните се водеха с
либерална идеологическа
пушилка за "демократи-
зация" и демократични
ценности, но на практика
оценките сега са, че
именно тези войни са
допринесли значително
за ерозията на гражданс-
ки свободи и  човешки
права навсякъде по
света.

По данни на Пентаго-
на от 2001 г. досега са
извършени минимума 91
340 въздушни удара на
САЩ в Афганистан, Ирак,
Либия, Пакистан, Сома-
лия, Сирия и Йемен, при
които са избити между
22 000 и   48 000 цивилни
граждани. Тях американ-

ците наричат "колатерал-
ни жертви". Изтрепваш
десетки хиляди невинни
хора, слагаш ги в стра-
ничната графа "колате-
рални жертви" и все
едно, че нищо не е
станало.

В същото време със
своите действия амери-
канското правителство
създаваше условия да се
самоизтрепват собстве-
ните му войници. Обър-
нете внимание - броят на
американските войници,
които в резултат на
водените от САЩ войни
са решили, че няма

смисъл да живеят пове-
че, е над 10 пъти по-
голям от броя на убитите
при терористичните
атаки в Ню Йорк на 11
септември 2001 г. Амери-
канските войници, които
са пращани да водят
тези войни очевидно не
са правели това с енту-
сиазъм и желание, защо-
то

травмите от тези
войни са нечувани
досега в историята.

Ако във военни опера-
ции са били убити само
7057 американски войни-
ци, то след това в резул-
тат на самоубийства в

резултат на психологи-
чески отклонения, следс-
твия от ужасите на вой-
ните са се самоубили 30
177 американски действа-
щи войници и ветерани.

Самоубилите се в
резултат на борбата с
тероризма американци
са над 10 пъти повече от
броя на убитите амери-
канци при терористични-
те актове в Ню Йорк на
11 септември 2001 г.

И какви са резултати-
те от избитите около
един милион цивилни
граждани в света и
самоубилите се над 10
пъти повече американски
войници в сравнение с
убитите на 11 септември
2001 г.? Резултатите са,
че сега по света има
повече радикално наст-
роени за тероризъм
хора, ненавиждащи САЩ.
Резултатите са, че

в Афганистан отново
управляват талибани-
те, въоръжени със
свръхмодерно амери-
канско оръжие за
милиарди долари.

Резултатите са 37
милиона бежанци, чийто
живот е съсипан в резул-
тат на действията на
американците. Резултати-
те са рязко задлъжнява-
не на САЩ и нарастване
на социалното неравенст-
во. Резултатите са, както
се изразява в специален
анализ Института Бру-
кинг в САЩ, че "Амери-
канската реакция на 9/11
допринесе за упадъка на
нацията". Според този
анализ в  най-дългата
война в Америка "Осама
бин Ладен спечели пос-
мъртно… САЩ са по-
слаби, по-разделени и
по-малко уважавани
отколкото преди две
десетилетия… Нашето
прекалено фокусиране
върху Близкия Изток ни
отклони вниманието от
геополитическите сили,
които промениха света
не в наша полза. Докато
Америка гледаше в друга
посока, Русия се възста-
нови, а Китай претърпя
възход и следствията от
това се простират от
Крим и Тайванския про-
лив до фабриките и
малките градове на
Америка. Сега ние сме
изправени пред тези
следствия, бивайки по-
слаби".

От "Клуб 24 май"
(заглавието е на ЗЕМЯ)
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Една от важните соци-
ални функции на левия пе-
чат, и особено на в. ЗЕМЯ
като патриотична медия, е
защитата на историческата
истина за социалистическа
България, за нейните пос-
тижения и успехи, а и за
достойните комунисти, со-
циалисти и родолюбци, с
чиито труд стана възмож-
но за 45 години да бъде из-
градена просперираща со-
циална държава, държава
на Духа, държава на мир-
ния атом и космическа дър-
жава, държава на модерна-
та електроника, на безплат-
ното и всеобщо образова-
ние и здравеопазване. Ето,
че на 15 септември т.г. своя
юбилей отбелязва един та-
къв човек - комсомолският
и партиен деец, обществе-
никът, дългогодишният отго-
ворен служител в органите
на ДС-МВР Асен Георгиев.
И на тази патриаршеска
възраст той се отличава със
завидна жизненост и граж-
данска активност, с всест-
ранната му организаторска
му дейност сред другарите
му в структурите на БСП, с
огромния авторитет в сре-
дите на действащите и пен-
сионираните служители в
МВР и специалните служби
- в качеството му на един
от съоснователите и дълго-
годишен член на УС и пред-
седател на професионална-
та организация на тези слу-
жители -

Националната асоциа-
ция „Сигурност“,
в която и до днес
той е активен деятел.

Асен Георгиев Пешков е
роден на 15 септември 1936
г. в село Руска Бяла, област
Враца. Наследил прогре-
сивните възгледи на свое-
то семейство и род, той от-
дава целия си съзнателен
живот на обществената дей-
ност и на лявата идея. За-
вършил е основно образо-
вание в родното си село и
Гимназията във Враца. От-
бива редовната военна
служба към Отечеството в
периода 1955-1957 г. в по-
деление на Военно-въздуш-
ните сили.

Членува в Комсомола
още като ученик, а в Бъл-
гарската комунистическа
партия (днес БСП) от 1954
г. - вече близо седем десе-
тилетия.

Комсомолската му рабо-
та е многостранна -читали-
щен организатор, дописник
на местни и централни из-
дания.

Бил е комсомолски ор-
ганизатор към Околийски-
те комитети - Враца и ком-
сомолски ръководител в За-
вод "Станке Димитров" -
Мездра. От 1959 г. е секре-
тар на Градския комитет на

Комсомола - Мездра, а от
1960-1963 е секретар и пър-
ви секретар на Окръжния
комитет на Комсомола във
Враца, избиран е за член
на ЦК на ДКМС и е на от-
говорна работа в Централ-
ния комитет на Комсомола.
Междувременно продължа-
ва и укрепва своето обра-
зование - завършва задоч-
но Висшия икономически
институт "Карл Маркс" със
специалност "Икономика на
вътрешната търговия", а
през 1961 г. Централната
комсомолска школа в Мос-
ква. Той е част от поколе-
нието комсомолски акти-
висти от 50-те и 60-те годи-
ни, които

с чистота и идеализъм
участват в изгражда-
нето на нова
България -
инициативи като бригадир-
ското движение, активното
участие на младите в про-
изводството, земеделието,
духовния живот, при това -
на местата, където е най-
трудно, укрепва и закалява

Äúëãîãîäèøíèÿò âèñø êîìñîìîëñêè äååö,
ñëóæèòåë â ñèñòåìàòà íà ÌÂÐ è áèâø
ïðåäñåäàòåë íà Íàöèîíàëíà àñîöèàöèÿ
„Ñèãóðíîñò“ Àñåí Ãåîðãèåâ íà 85 ãîäèíè

оргиев се пада честта да бъ-
де привлечен в органите на
Министерство на вътрешни-
те работи.

Характерно за дейци ка-
то Асен Георгиев, е че как-
то и в Комсомола, така и в
МВР той не е сред галени-
ците на съдбата, които по
късмет или наготово полу-
чават високи постове и
прескачат цели стъпала в
кариерното развитие, а пре-
минава цялата йерархия на
развитие - от работата "на
терен" до ръководната ра-
бота. Преминава ги успеш-
но и се доказва като добър
специалист и ръководител.
От 1966 г. е оперативен ра-
ботник към II управление

мократи и щатни антико-
мунисти рисуват за орга-
ните на ДС, дейността за
опазване на държавната
тайна е същностна за фун-
кционирането на всяка
държава. Днес дейността,
аналогична на тази на ог-
лавявания от Асен Георги-
ев отдел е в Държавната
комисията за сигурност на
информацията, чието съз-
даване бе приоритет пре-
ди членството в ЕС и НА-
ТО, и чиито състав се из-
бира лично от премиер-ми-
нистъра на Република Бъл-
гария в съответствие с ду-
ха и буквата на Закона за
защита на класифициара-
ната информация. А че во-
дещите държави в света
ревностно и изключително
строго пазят своите дър-
жавни тайни е ноторно из-
вестен факт - знаем как
например, САЩ все още
пазят в тайна документи
около Втората световна и
Виетнамската война, око-
ло убийството на прези-
дента Кенеди, макар че от
тези събития ни делят 60-
70 и повече години.

Следваща стъпка в ка-
риерата на Асен Георгиев
в МВР е в периода 1985-
1988 г., когато е първи зам.-
началник на Четвърто "Ико-
номическо" управление на
МВР. Дейността по контра-
разузнаването в сферата
на стопанския живот е жиз-
неноважна за всяка държа-
ва, независимо от общест-
вено-икономическия строй
или от политическото й ус-
тройство - все пак става
дума за сигурността на
предприятия и технологии,
но и на хилядите хора, ра-
ботещи в производството.
Днес, в епохата на теро-
ризма (а 70-те и 80-те го-
дини на ХХ век вече дават
първите сигнали, че настъп-
ва такова време) ни е пре-
делно ясно колко важно е
икономиката, технологич-
ните и информационните
системи на една държава
да са максимално сигурни
и да не са разграден двор.
За успешната работа на
Асен Георгиев говори фак-
тът, че през 1988 г. е пре-
назначен като

началник на Областно-
то управление на МВР
в област Михайлов-
град (днес Монтана).

Това е периодът на те-
риториална реформа и ок-
рупняване на тогавашните
29 окръга в 9 области, а Об-
ласт Михайловград обхва-
ща територията на бивши-
те окръзи Видин, Враца и
Михайловград. Имайки пре-
дишен опит като комсомол-
ски и партиен деятел и ка-
то партиен секретар към
Второ главно управление на
ДС, той е привлечен и за
член на Бюрото на Област-
ния комитет на БКП в Ми-
хайловград.

Високо признание за ра-
ботата му са и званието
"Почетен служител на МВР",

ордените "Народен орден
на труда", "Червено знаме"
и "Народна република Бъл-
гария".

В периода непосредстве-
но след промените от 1989-
1990 г. и Асен Георгиев, как-
то и стотици ръководни слу-
жители от МВР, е пенсио-
ниран и подложен на целе-
насочените опити за поли-
тическо унижение, оклеве-
тяване и репресия, само за-
щото лоялно и в съответст-
вие със Закона е служил в
органите на Държавна си-
гурност. Още от Римското
право е известен принци-
път, че няма колективна, а
само персонална вина. Но

хиляди служители от
органите за сигурност
бяха превърнати
в необходимите
грешници
и бяха сатанизирани от
жадните за власт и реванш
нови "демократи". В защи-
та на своите колеги Асен Ге-
оргиев работи неуморно и
до днес - 30 години след та-
зи вакханалия от уволнения
в службите за сигурност.
Разрухата винаги е лош съ-
ветник - някога работещите
структури изчезнаха и съз-
дадоха вакуум, който бър-
зо бе запълнен от новите
силови и мафиотски групи-
ровки, от ширеща се коруп-
ция, от безнаказана бито-
ва престъпност, от морал-
но разложение, съзнателно
неподчинение на закона и
подкупност сред част от но-
вите ръководни кадри и ре-
довия състав.

Кауза на тази част от
житейския път на Асен Ге-
оргиев е създаването, за-
едно с негови колеги и съ-
ратници, на Национална
асоциация "Сигурност", ко-
ято обединява поколения
контраразузнавачи, работи-
ли честно както преди, та-
ка и след 10 ноември, за-
щото истинският служител
на държавността и закона
не се познава по партий-
ната му принадлежност, а
по делата и професионализ-
ма му.

Асен Георгиев остава ис-
крен идеалист и социалист,
отдаден на грижата за дру-
гарите си. Той е добър при-
ятел на в. ЗЕМЯ, в. "Русия
днес" и в. "Китай днес".

Сили и енергия влага и
като съосновател и несме-
няем член на ръководство-
то на Клуб "Единство" към
БСП-"Оборище" в София. Не
е случайно, че в редакция-
та на ЗЕМЯ тези дни се оба-
диха с поздравления всич-
ки негови другари от Клу-
ба, социалисти от други ра-
йони на София, от Враца и
Монтана, ветерани от МВР.

Издателите и колективът
на ЗЕМЯ честитят на Асен
Георгиев юбилея, крепко
стискат десницата му и му
желаят дълголетие, здраве,
късмет и още благородна
енергия!

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ

това поколение, за да го
превърна в гръбнак на дър-
жавното управление, сто-
панския и културен живот
до края на 80-те. Възмъжа-
ването на това поколение
комсомолски кадри и актив-
ната им връзка с живота е
истински урок за младите
политици днес, които уви -
израстват в изкривена и ли-
шена от идеали политичес-
ка среда.

Част от процеса на раз-
витие на младите кадри
през 60-те години на ХХ век
и навлизането им в сърце-
вината на държавното уп-
равление е пренасочване-
то им в различни общест-
вени поприща и институции
- някои стават успешни ок-
ръжни ръководители на
БКП, други оставят трайна
диря в индустрията, трети -
в дипломацията, други - в
научния живот. На Асен Ге-

(Контраразузнаване) на
Държавна сигурност. От
1968 г. е старши разузна-
вач. От 1969 г. е заместник-
началник на отделение, а от
1970 г. е началник на отде-
ление. Между 1975 и 1978 г.
е заместник- началник на
отдел, а от 1978 до 1985 г. е
началник на отдел. Същев-
ременно специализира във
Висшата школа "Георги Ди-
митров" на МВР, а от 1970-
1971 г. и през 1987 г. към
Школата на КГБ в Москва
(вторият път - Курс за ръ-
ководни кадри).

Зад тази суха йерархич-
на статистика се крие

високата отговорност
да оглавява отдела за
опазване на държавна-
та тайна към МВР.

Въпреки изкривената
реалност, която псевдоде-

Асен Георгиев заедно с председателя на Окръжния народен съвет
във Враца Горан Нинов, известния писател Асен Босев и първия секретар

на ОК на БКП във Враца Сватлозар Петрушков
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10 Китай

Êèòàé å íà ïúðâî ìÿñòî â ñâåòà ïî ðúñò
íà èíäóñòðèàëíîòî ïðîèçâîäñòâî
çà 11 ïîðåäíè ãîäèíè
Óñòîé÷èâàòà èêîíîìèêà, åêîëîãè÷íàòà öèâèëèçàöèÿ
è ðåâîëþöèîííèòå òðàäèöèè ñà àêöåíòè
â îáèêîëêàòà íà Ñè Äçèíïèí â Øààíñè
От 2010 г. насам Китай е

неизменно на първо място
в света по ръст на индуст-
риалното производство,
заяви на днешната си
пресконференция министъ-
рът на промишлеността и
информатизацията Сяо
Яцин. По думите му, стра-
ната разполага с най-
усъвършенстваната и
завършена индустриална
система в света. Китай
също така е водеща страна
в производството на над
40% от 500-те главни
промишлени продукти.
Вчера председателят на

КНР Си Дзинпин посети
град Юлин в провинция
Шаанси, където се запоз-
на с работата на Юлинс-
ката химическа компания

към Националната енер-
гийна група и моделът й
за цялостно използване
на въглищата в затворен
цикъл.

Непрекъснатото разви-
тие на енергийната индус-
трия е необходимо за
модернизацията на дър-
жавата. Въглищната

енергия трябва да бъде
трансформирана и подоб-
рена и да поеме по пътя
на екологично и нисковъг-
леродно развитие, тъй
като това е ключово за
постигане на национални-
те цели за пик на въгле-
родните емисии и въгле-
роден неутралитет, както
и за изграждането на
общност на споделена
съдба за човечеството,

подчерта Си Дзинпин
пред служители на компа-
нията.
След това китайският

лидер отпътува за село
Гаосигоу, където се запозна
с местите мерки за борба
срещу ерозията и изграж-
дането на устойчив модел
за екологично развитие, а
по-късно той разгледа
бившата революционна
база на ККП в Яндзягоу.
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"Êàòèìåðèíè": Îòñòðàíÿâàíåòî íà 5500
íåâàêñèíèðàíè îò ìåäèöèíñêèÿ ïåðñîíàë
îêàçâà íàòèñê âúðõó ñèñòåìàòà
Âúâ Ôðàíöèÿ âëåçå â ñèëà çàäúëæèòåëíàòà èìóíèçàöèÿ çà ðàáîòåùèòå â çäðàâåîïàçâàíåòî

Отстраняването от
работа на неваксинираните
лекари и други здравни
работници, което е в сила
в Гърция от 1 септември и
има за цел да стимулира
ваксинацията, доведе до
недостиг на персонал в
държавната здравна систе-
ма, пише в. "Катимерини".

Според министерството
на здравеопазването около
5500 здравни служители и
друг персонал в държавни-
те болници са временно
отстранени, а на други 1000
им е забранено да работят
в центровете за първична
медицинска помощ. Пробле-
мите са особено остри на
местата, където изначално
има малоброен здравен
персонал, като някои от
островите, посочва профсъ-
юзът на служителите в
държавните болници.
Например на о. Наксос и
двамата хирурзи, един от
двамата микробиолози,
двама от петимата лаборан-
ти и пет от 30-те медицинс-
ки сестри са отстранени.
На по-малкия о. Аморгос
четирима от осемте служи-
тели не ходят на работа.

Новоназначеният здра-
вен министър Танос Плев-
рис заяви в отговор на
въпрос на депутат от
опозиционната СИРИЗА, че
очаква тези проблеми

ЕС няма да повтори от-
ново грешката, допусната
след последната финансо-
ва криза, когато преждев-
ременно връщане към бю-
джетната строгост отново
потопи Стария континент в
рецесия. Това обеща вчера
председателката на ЕК Ур-
сула фон дер Лайен, цити-
рана от АФП.

"Уроците от финансовата
криза могат да послужат ка-
то предупреждение. Навре-
мето ние обявихме победа
твърде рано и платихме це-
ната за това. Няма да пов-
торим тази грешка", заяви
Фон дер Лайен. Тя потвър-
ди предстоящото започване

Ôîí äåð Ëàéåí: ÅÑ íÿìà äà ïîâòîðè ãðåøêàòà
ñ âðúùàíåòî êúì áþäæåòíà ñòðîãîñò

Íàêðàòêî

Прокуратурата на ЕС
стартирала преди три месеца, ве-
че разследва различни предпола-
гаеми измами със средства на
блока, възлизащи на 4,5 млрд.
евро, между които мащабна из-
мама с ДДС в няколко страни,
сред които и България. Тази сума
е от общо около 300 разследва-
ния, които са започнали, откакто
независимият орган започна ра-
бота на 1 юни с мисията да иден-
тифицира и изправи пред право-
съдието злоупотреби с пари от
бюджета на ЕС. Някои от разс-
ледванията включват предполага-
еми измами с ДДС, включително
една, оценена на 14 млн. евро.
Акцията е проведена в резултат
на координирани действия в на-
чалото на миналия месец в Гер-
мания, Нидерландия, Словакия,
България и Унгария.
САЩ и Брюксел
са се договорили за обща цел да
се намалят емисиите на парни-
ковия газ метан с около 1/3 до
края на това десетилетие и ще
се опитат да присъединят други
големи икономики към тях, пре-
даде Ройтерс. Споразумението ид-
ва в момент, когато Вашингтон и
Брюксел се стремят да обединят
други големи икономики преди
световната среща на върха за
справяне с изменението на кли-
мата в Глазгоу, Шотландия, през
ноември, и би могло да окаже
значително влияние върху енер-
гийната, селскостопанската и от-
падъчната промишленост, отго-
ворни за по-голямата част от еми-
сиите на метан. В опит да уско-
рят климатичните действия, САЩ
и ЕС по-късно тази седмица ще
поемат съвместно обещание за
намаляване на емисиите на ме-
тан, причинени от човека, с най-
малко 30% до 2030 г. в сравне-
ние с нивата през 2020 г.
Северна Корея
изстреля две балистични ракети в
морето - второ изстрелване на
Пхенян за по-малко от седмица.
Поредното изстрелване идва дни
след като Северна Корея изпита
крилата ракета с голям обсег, спо-
собна да удари голяма част от те-
риторията на Япония. Експерти
казват, че крилата ракета може да
носи ядрена бойна глава. Съветът
за сигурност на ООН не забраня-
ва изпитването на крилати раке-
ти. Но се смята, че балистичните
ракети са по-заплашителни, тъй
като могат да носят по-големи и
по-мощни заряди, да имат много
по-голям обсег и да летят по-бър-
зо. Северна Корея е под между-
народни санкции заради своите яд-
рени оръжия и програми за ба-
листични ракети, с които според
нея трябва да се защити срещу
американско нашествие.

:
Снимки Интернет

Мощна буря предизвика наводнения и хаос в
трафика в Южна Франция. Силните валежи

затвориха магистрала А9 между Ним и Монпе-
лие. Хиляди коли и камиони се оказаха

блокирани. Часове след края на валежите,
магистралата все още не беше отворена.

Властите обявиха, че има един ранен и един
изчезнал. Пожарната служба получи стотици

сигнали за наводнени сгради, паднали дървета
и други инциденти в района.

В гръцките училища, които отвориха в понеделник и съществуват
опасения, че ще се превърнат в нови източници за разпространение

на вируса, по-малко от един на четирима във възрастовата
група 12-17 години е ваксиниран, пише "Катимерини"

на дебат за реформата на
европейските бюджетни
правила, който може да до-
веде до смекчаването им.
ЕК предвижда в началото на
2023 г. да задейства отново
Пакта за стабилност, чието
действие временно бе спря-
но в началото на кризата.

Спадът в икономическа-
та активност, съпроводен с
правителствени разходи,
целящи да се запазят ком-
паниите и заетостта, дове-
доха до тежки бюджетни де-
фицити. Дългът на 19-те
страни, които споделят
единната валута, достигна
за първи път през 2020 г.
символичния праг от 100%

от БВП спрямо 86% през
2019 г. Икономическият удар
засегна тежко най-вече юж-
ните страни, които са най-
задлъжнели и зависят от ту-
ристическия сектор - пър-
вата жертва на здравните
ограничения. Равнището на
дълга на Гърция надвиши
200% от БВП, а този на Ита-
лия - 160% при близо 120%
за Испания и Франция. В
речта си пред ЕП Урсула
фон дер Лайен заяви, че
очаква икономиката на 19-
те страни да се върне на
предпандемичното си рав-
нище тази година, а при ос-
таналите страни от ЕС - до-
година. ç

Архивна снимка от 2017 г. на Бил Клинтън, Джордж Буш и Барак
Обама. Тримата бивши президенти заедно с редица групи за застъпни-
чество, са членове на организацията "Welcome.US", която ще помага
на хиляди афганистанци, избягали от страната си, страхувайки се от
възмездието на талибаните заради сътрудничеството със съюзнически-
те сили. Буш беше този, който като президент започна американското
нахлуване в Афганистан след терористичните атаки на 11 септември
2001 г. Войната продължи при президентството на Обама и това на
Тръмп и завърши с решението на Байдън да изтегли американските

военни сили в края на миналия месец.

скоро да бъдат решени.
"Има определени дисфунк-
ции, но те са поправими",
заяви министърът. "Смята-
ме, че с времето персона-
лът, който се ваксинира,
ще възобнови дейността си
и с активирането на триме-
сечните договори (със
служители от сектора на
частните здравни услуги)
тези дисфункции ще бъдат
премахнати". Всъщност
официалните представители
са достатъчно разтревоже-
ни, за да обмислят разх-
лабване на мерките за
отстраняване, така че да
бъде позволено на служи-
тели, които са получили
дори само първата от
необходимите две дози
ваксина, да могат да се
върнат на работа. Оконча-
телно решение по този
въпрос все още не е взето,
отбелязва "Катимерини".

Изданието посочва, че
проблемът със здравните
служители насочва внима-
нието към по-общия въпрос
за нежеланието на хората
да се ваксинират. Въпреки
всички стимули и постоян-
ните призиви едва 56 % от
населението са напълно
ваксинирани. Този дял
спада до 49 % във възрас-
товата група 18-24 г., които
все по-често се разболяват
от Делта варианта на

коронавируса.
Във Франция от вчера

влезе в сила задължител-
ното ваксиниране срещу
коронавирус на хората,
работещи в сферата на
здравеопазването. Мярката
засяга 2,7 млн. души, към
които спадат както здрав-
ните работници в болници-
те и домовете за възрастни
хора, така също и медици-
те на свободна практика и
оказващите първа медицин-
ска помощ. За да продъл-
жат да упражняват профе-
сията си, от днес те ще
трябва да представят
доказателство, че имат
поставена поне една доза

от ваксина срещу корона-
вирус.

Два месеца след като
френският президент
Еманюел Макрон постави
ултиматум на здравните
работници, част от тях
продължават да отказват
да се ваксинират. Според
последните данни на
властите, от 7 септември,
малко над 88 % от здрав-
ните работници в болници-
те и в домовете за възраст-
ни хора са с поставена
поне една доза от ваксина
срещу ковид. Сред медици-
те на свободна практика
процентът на тези с една
доза е близо 94. ç
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Отборът на ЦСКА зами-
на за Рим само с 15
полеви играчи и двама
вратари. Многото контузе-
ни футболисти са причина-
та столичният гранд да
бъде с ограничен състав
срещу италианския Рома в
първи мач от груповата
фаза на Лигата на конфе-
ренциите. Срещата на
"Олимпико" е тази вечер
от 22 часа.

"Тръгваме с целта да
покажем добър футбол и
да се противопоставим на
силния итилиански тим.
Отиваме за позитивен
резултат и да защитим
името на ЦСКА, което е
изградено в Европа.
Искам да видя агресия и
тази скорост, която тимът
притежава, да бъде на
100% показана. И тази
успеваемост, която ни
липсваше срещу Славия. В
крайна сметка затова се
трудим от началото на
мача да отбележим попа-
дения", заяви треньорът на

Ако постигнем
добър
резултат
срещу Рома,
цяла Европа
ще говори за
нас, заяви
наставникът
на "червените"
Стойчо
Младенов

ЦСКА Стойчо Младенов.
"Качваме се в самолета

с 15 полеви играчи и
двама вратари. От идване-
то ми в ЦСКА имам проб-
леми с контузени, опери-
рани и болни състезатели.
Трябва да се справим. До
този момент го правим и
дай Боже да продължава-
ме. Разчитам, след като
се приберем в следващите
мачове от шампионата,
един по един да започнат
да се връщат контузените,
защото имаме нужда от
всички футболисти", споде-
ли още наставникът на
ЦСКА.

"Видно е, че има наст-
роение в отбора. В разго-
ворите с футболистите и в
тренировките има позити-
визъм и самочувствие,
което е подплатено. Това,
което направихме с
Виктория (Пилзен), може
да им служи за пример.
Тази настройка трябва да
я има в играта, за да се
поздравим първо с добри

ÖÑÊÀ òðúãíà çà Ðèì ñàìî ñ
15 ïîëåâè èãðà÷è è äâàìà âðàòàðè

мачове, а после и с резул-
тати", добави Младенов.

"Защо да не вземем
нещо от Рома? Ако отивах-
ме обречени, няма смисъл.
Ние сме ЦСКА. Отборът е
добър в евротурнирите.
Знаем философията на
Моуриньо. Той е най-
добрият треньор в света.
Играем като равен с
равен. Това е допълнителна
мотивация. Може само да
спечелим от такива мачове
и го правим. Не само
точки, а опит, самочувст-
вие и авторитет, защото
ако постигнем добър
резултат, цяла Европа ще
говори за ЦСКА", коменти-
ра треньорът на "армейци-
те".

В същото време Жозе
Моуриньо даде специална
вечеря на играчите в
рибен ресторант в Рим по
повод юбилейния мач
номер 1000 в треньорската
си кариера. Португалският
специалист имаше повод
за празнуване, след като

Ìèõàèë Àíãåëîâ
ïî÷èíà
íà 89-ãîäèøíà
âúçðàñò

На 89-годишна възраст почина Ми-
хаил Ангелов - дългогодишен треньор
по класическа борба на ЦСКА и бивш

помощник-треньор на националните отбори. Човек с голямо
сърце, с невероятно чувство на хумор и верен приятел, пишат
от родната федерация по борба. Роден в село Розино, община
Карлово, голяма част от живота си той свързва с българската
борба. Бил е организационен работник, деятел, член на секре-
тариата на съдийската колегия към федерацията, както и част от
треньорските ръководства на националните отбори. През него-
вата школа са минали плеяда изявени наши борци, сред които
Георги Райков, Петър Крумов, Стефан Ангелов, Цвятко Пашку-
лев, Петър Денев и много други. През последните години Миха-
ил Ангелов влезе в ролята на оператор и снимаше всичко най-
интересно от нашите първенства.

Поклонението пред тленните останки
на Михаил Ангелов ще бъде в събота, 18 септември,
от 14,30 часа на Централните софийски гробища.

Îòèäå ñè ãîëÿì
áúëãàðñêè òðåíüîð

"вълците" победиха Сасуо-
ло с 2:1 с гол в последна-
та минута на Стефан Ел
Шаарауи.

Тази вечер Моуриньо
ще изведе Рома в своя
мач номер 1001 срещу
ЦСКА в Лигата на конфе-
ренциите , а според итали-
анската преса португале-
цът планира ротации в
състава, за да даде почив-
ка на титулярите от нача-
лото на сезона. В игра ще
се завърне защитникът
Крис Смолинг, който
доскоро лекуваше конту-
зия и още не е играл в
официален мач този
сезон. Любопитно е, че
Смолинг се завърна след
лечение на контузия
отново срещу ЦСКА мина-
лия сезон при равенството
0:0 в Рим в групите на
Лига Европа.

Очаква се като титуляри
срещу "червените" да
започнат още Кумбула и Ел
Шаарауи, както и узбекът
Елдор Шомуродов. ç

В ЦСКА се надяваха, че Жеферсон ще може да се възстанови в последния момент и да играе срещу Рома. В
крайна сметка бразилецът не се качи на самолета за Рим, тъй като проблемите с контузията му продължават.

Група "Е"
Барселона - Байерн 0:3
0:1 Томас Мюлер (34), 0:2 Роберт Левандовски

(56), 0:3 Роберт Левандовски (85)
Динамо (Киев) - Бенфика 0:0

Група "F"
Йънг Бойс - Манчестър Юнайтед 2:1
0:1 Кристиано Роналдо (13), 1:1 Никола Моуми

Нгамалеу (66), 2:1 Теосон Джордан Сибачеу (90+5)
Виляреал - Аталанта 2:2
0:1 Ремо Фройлер (6), 1:1 Ману Тригерос (39), 2:1

Арнаут Грьоневелд (73), 2:2 Робин Госенс (83)

Група "G"
Севиля - Залцбург 1:1
0:1 Лука Сучич (21-дузпа), 1:1 Иван Ракитич (42-

дузпа)
Лил - Волфсбург 0:0

Група "H"
Челси - Зенит 1:0
1:0 Ромелу Лукаку (69)
Малмьо - Ювентус 0:3
0:1 Алекс Сандро (23), 0:2 Пауло Дибала (45-дуз-

па), 0:3 Алваро Мората (45+1)

Øàìïèîíñêà ëèãà - ïúðâè êðúã

От стр.1
"Валдас ще бъде близо до от-

бора, така или иначе, благодаре-
ние на новите технологии. Пред-
полагаме, че не е коронавирус,
защото той е ваксиниран. Все пак,
ако пробата е положителна, ще
трябва да се справим без него.
Направили сме така, че да бъде
близо до отбора, макар и онлайн.
Той и неговите помощници са дос-
татъчно добре стикован екип, за
да се справят. Станислав Генчев
има опита и като старши треньор",
каза изпълнителният директор на
тима Ангел Петричев.

Българският шампион бе пос-
рещнат в Дания от проливен дъжд
и температура от 15 градуса. От-
борът пристигна във Виборг, къ-
дето е хотелът на разградчани.
"Орлите" ще се изправят срещу
Мидтиланд в първи мач от групо-
вата фаза на Лига Европа днес
от 19,45 часа.ç

Ëóäîãîðåö çàìèíà
áåç òðåíüîðà ñè
çà Äàíèÿ

Роберт Левандовски отбеляза два гола във
вратата на Барселона

Íàêðàòêî



Министерството
на младежта и
спорта загуби
делото,

което водеше срещу ПФК
ЦСКА АД за сумата от 889
280, 58 лева.
Пеле е преместен
от интензивното
отделение

в обикновена болнична стая
на частната клиника в Сао Па-
уло, където беше хоспитали-
зиран. На 30 август Пеле бе-
ше приет в болница "Алберт
Айнщайн" в Сао Пауло. Тогава
80-годишният легендарен фут-
болист каза, че посещението
в клиниката е заради рутинен
преглед, който е бил отложен
заради пандемията на коро-
навирус. На 6 септември бра-
зилецът претърпя операция по
отстраняване на тумор.
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Ñâåòîñëàâ Âóöîâ: Áðàò ìè Èâàí
å "âèíîâíèêúò" äà ñúì îò ÖÑÊÀ

Най-добрият млад
вратар в България в
момента Светослав Вуцов
гостува в студиото на
БЛИЦ TV. Роденият на 9
юли 2002 година талант се
доказва все повече и
повече с екипа на Славия.
Светослав направи две
интересни разкрития - как
е спасил дузпата на Греъм
Кери и защо е станал
цесекар, макар че е от
голяма левскарска фами-
лия.

- Представи се силно
срещу ЦСКА при равенст-
вото 1:1 на "Армията" и
доста хора оцениха
качествата ти, имаше
отзвук даже и в чуждата
преса за добрите ти
изяви. В момента чувст-
ваш ли се герой?

- Реално не се чувст-
вам герой. Целият отбор
направи добър мач. Всеки
се раздаде на максимум и
заслужено спечелихме
точката.

- Искам да те върна
към дузпата на Греъм
Кери, която спаси. Усети
ли ъгъла, в който той ще
бие?

- Греъм Кери преди
година и половина игра
мач срещу Левски и
изпълни дузпа в същия
ъгъл. Бях гледал мача и
бях запомнил, че бие там.
Послушах моя колега
Георги Петков и треньора
на вратарите Радо Станев
за нещо, което са ми
казвали на тренировка по
време на дузпи. И се
получи, спасих я.

- Какво е това нещо,
което са ти казали?

- Остава си тайна
между нас.

- Като спомена тези
две имена - какво те
съветват? Как протичат
тренировките, водени от
Радо Станев и Жоро
Петков?

- Тренировките проти-
чат много добре, много
смях. Постоянно се бъзи-
каме един с друг. Работим
сериозно, когато се
налага. Дават ми съвети
за всеки мач, а и за
нещата извън футбола ме
съветват също.

- Шефът на клуба
Венци Стефанов, който е
известен със своя пози-
тивизъм, как реагира на
големия ти прогрес?

- Изключително дово-
лен е от мен още от
първия ми ден в съблекал-

През 2009
година
уволниха баща
ми от Левски,
а мен ме

нята на Славия. Когато
дойдох, ми каза, че един
божи ден ще застана на
вратата на мъжкия състав
на Славия и той ще бъде
изключително доволен от
това. И този ден се случи,
след което всеки мач съм
под рамките на вратата.

- Наскоро обаче мла-
дежките национали

Това е хубавото във
футбола, че след всеки
мач идва нов, и винаги
имаш шанс да се попра-
виш.

- Какви спомени
пазиш от дядо ти Иван
Вуцов?

- Пазя само хубави
спомени. Хванах го в
късния му етап, бог да го
прости. Той вече беше
извън футбола като ръко-
воден фактор, аз бях

много малък и реално не
съм получавал много
съвети за футбола от него.
А и той си казваше, че не
разбира от вратари.
Помня го само с хубаво.

- А татко ти Вили Вуцов
какви насоки ти даваше,
как ти помага?

- Баща ми винаги е бил
моят най-голям критик и
човек, който винаги ме е
подкрепял и поздравявал,
когато направя силен мач.

Младият Светослав Вуцов се представя стабилно от началото на сезона

Âåíöè Ñòåôàíîâ ïîèñêà äâå ñîôèéñêè
áåíçèíîñòàíöèè çà ñòðàæà íà "áåëèòå"

Босът на Славия Венцеслав Стефанов обяви пред Sportal.bg
срещу какво е готов да даде Светослав Вуцов на ЦСКА. Както е
известно, синът на Велислав Вуцов се превърна в герой за "бе-
лите" при гостуването им на стадион "Българска армия", където
спаси дузпа и куп други положения. Освен това Светльо е запа-
лен цесекар, което накара феновете от сектор "Г" да поискат от
ръководството на "червените" трансфер на вратаря в Борисова-
та градина.

"Светльо е много кадърно и добро момче. Гришата трябва да
ми даде две бензиностанции, за да го има в състава си. Говоря
за две софийски бензиностанции - и то на централно място,
разработени. Това е условието", заяви шеговито шефът на най-
стария столичен клуб.

Той не разбира от врата-
ри и много не ми е гово-
рил за това. Говорим за
тактика, за даден мач и
противник какво да правя.
Подготвя ме какво да
очаквам по време на
мача. Чисто футболно
даваше повече съвети на
брат ми Петър, който е
полеви играч.

- Не е тайна, че симпа-
тизираш на ЦСКА. Как
момче като теб от изк-
лючително известна
левскарска фамилия
стана симпатизант на
"червените"?

- Най-големият ми брат
Иван ме направи цесекар.
През 2009 година  ме
заведе на мача на ЦСКА
с Динамо (Москва) от
европейските клубни
турнири (б.р. - 0:0 в
София), бях на 7 годинки,
малко дете. Стадионът
беше пълен, имаше около
35-40 хиляди души, вика-
не, еуфория, емоция
голяма. Малко преди това
бяха уволнили баща ми от
Левски. И може би от
това, че го бяха уволнили
и заради феновете на
ЦСКА, които през целия
мач не спряха да подкре-
пят "червените", си казах
"това е моят отбор". И
оттогава започнах да
симпатизирам на ЦСКА.

- А в чужбина на кой
отбор си фен?

- На Манчестър Юнай-
тед.

- Любим вратар?
- Той вече спря да пази

- Едвин ван дер Саар.
Висок, играеше добре и с
двата крака. Направи
страхотна кариера, на
него подражавах като
малък.

-  Днес остава ли ти
време за нещо друго
извън футбола?

- Обичам да се виждам
с приятели, да пием по
кафе, да се разхождам.
Имам време, съчетавам ги
нещата, не се оплаквам
от нищо.

- Понеже си роден на
9 юли, знаеш ли кой наш
легендарен футболист е
роден на тази дата?

- Да - един от героите
от САЩ`94 Йордан Леч-
ков.

- За финал искам да ти
пожелая от сърце един
ден да постигнеш слава-
та и успехите на Йордан
Лечков. България има
нужда от такова поколе-
ние и дано ти бъдеш част
от него.

- Благодаря много.
Мисля, че поколението,
които са малко по-големи
от мен и тези, които са
по-малки, има доста добри
млади играчи. Ако ни се
даде шанс, можем да
постигнем нещо голямо.ç

"Светльо Вуцов е цесекар, но играе със сърце и воля срещу своя
любим отбор. Щом е син на Велислав Вуцов и е станал цесекар, това
показва, че има свое собствено мнение и умее да го отстоява", заяви

Венци Стефанов.

заведоха на двубоя на
"армейците"
с Динамо (Москва), публиката
на "червените" ме грабна,
разкри вратарят на Славия

допуснахте загуба с 0:4
от Уелс. Как повлия на
теб и на момчетата
резултатът?

- Повлия тежко на
всеки от нас. Не е хубаво
да паднеш с такъв голям
резултат и то пред родна
публика. Но имаме добър
треньор, който миналия
път не успя да класира
България само за една
точка. Вярваме, че той ще
успее да ни мотивира, да
ни вдигне, и да се реван-
шираме за поражението,
като успеем да се класи-
раме за европейското
първенство.

- Имаш предвид Сашо
Димитров, който в интер-
вю преди време, споде-
ли, че не може да има
само победи във футбо-
ла, и винаги е съветвал
младите да забравят
загубите и да гледат
напред. Предполагам, че
го е споделил и на вас?

- Г-н Димитров сподели,
че не трябва да униваме,
все пак има още 8 мача.
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05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва - сутрешен блок с

Христина 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 /п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Аз обичам животните - тв филм

/7 епизод/
14.30 Влакът на динозаврите - анима-

ционен филм
15.00 Когато сърцето зове - тв филм

/8 епизод/
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
18.20 Още от деня - коментарно преда-

ване
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавно-

познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Парцалев - документален филм

/България, 2020 г./, режисьор
Валентина Фиданова-Коларова

22.00 Октопод - тв филм /4 сезон, 8
епизод/ (12)

23.00 По света и у нас
23.30 Банско джаз фестивал 2021: Би-

лал Караман /Турция/ със специ-
алното участие на Иво Папазов-
Ибряма /България/

00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.40 По света и у нас /п от 20:00

часа/
04.25 Когато сърцето зове - тв филм

/8 епизод/п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещи Златимир
Йочев и Биляна Гавазова

09.30 "Преди обед" - с водещи Десис-
лава Стоянова и Александър Ка-
диев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците" - комедийно шоу

(2015 г.)
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п./
14.00 Премиера: "Обещание" - сериал,

с. 3, еп. 119
15.00 Премиера: "Буря от любов" -

сериал, с. 12, еп. 8
16.00 Премиера: "Опасни улици" - се-

риал, с. 15
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 "Двама мъже и половина" - сери-
ал, с. 7, еп. 21, 22

19.00 bTV Новините - централна еми-
сия

20.05 Премиера: "Опасно изкушение" -
сериал, еп. 43

21.05 "Фермата: Време за пробуждане"
- риалити, с. 7

22.35 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
- вечерно токшоу

23.05 bTV Новините - късна емисия
23.35 "Домашен арест" - сериал, с. 4,

еп. 12
00.05 "Чък" - сериал, еп. 1
01.00 "Фамилията" - сериал, еп. 5
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал,

с. 14, еп. 108, 109

bTV Action

05.00 "Чък" - сериал, еп. 10
06.00 Анимационен блок: "Приключе-

нията на котарака в чизми" -
сериал, еп. 15 - 18

08.00 "Чък" - сериал, еп. 10
09.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 20
10.00 "Да Знаеш Как" (2021) /п./ -

предаване за ремонти и обза-
веждане, еп.9, 10

11.00 "Бягство от затвора" - сериал,
еп. 7

12.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5,
еп. 7

13.00 "Мисия Моят Дом" (2021) /п./ -
предаване за строителство, ре-
монти, обзавеждане и дизайн,
еп. 1

13.30 "Лигата на справедливостта: Бо-
гове и чудовища" - анимация,
екшън (САЩ, 2015), режисьор
Сам Лю

15.00 "Чък" - сериал, еп. 11
16.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 21
17.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5,

еп. 8
18.00 "Бягство от затвора" - сериал,

еп. 8
19.00 Студио "Лига Европа"
19.45 ПРЯКО, УЕФА Лига Европа, гру-

пова фаза 1 кръг: Мидтиланд -
Лудогорец

21.45 Студио "Лига Европа"
22.00 ПРЯКО, УЕФА Лига Европа, гру-

пова фаза 1 кръг: Лестър - Напо-
ли

00.00 "Лига Европа" - обзорно преда-
ване

00.45 Хитмен: Агент 47 14+
02.30 "Бягство от затвора" - сериал,

еп. 8
03.30 "Мъртва точка" - сериал, с. 5,

еп. 8
04.15 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 21

bTV COMEDY

05.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
06.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 103
07.00 "Модерно семейство" /п./ - се-

риал
08.00 "Преспав" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "На гости на третата планета"

/п./ - сериал
10.00 "Приключенията на Джуди Муди"

- комедия, семеен (САЩ, 2011),
режисьор Джон Шулц, в ролите:
Джордана Бийти, Хедър Греъм,
Парис Мостелър, Гарет Райън,
Джанет Варни и др.

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

сериал
14.00 "На гости на третата планета"

/п./ - сериал
14.30 "Модерно семейство" /п./ - се-

риал
15.30 "Тя е баща ти" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

- вечерно токшоу

17.30 "Комиците и приятели" (2019) -
комедийно шоу

18.00 "Приятели" - сериал, с. 3, еп. 21,
22

19.00 "Преспав" - сериал, еп. 53
19.30 "Тя е баща ти" - сериал, еп. 11
21.00 Премиера: "Модерно семейство"

- сериал, с. 11, еп. 15, 16
22.00 "На гости на третата планета" -

сериал, еп. 130, 131
23.00 "Двама мъже и половина" - сери-

ал, с. 2, еп. 15, 16
00.00 "Приключенията на Джуди Муди"

/п./ - комедия, семеен (САЩ,
2011)

02.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п./
03.30 "Комиците и приятели" (2019) -

комедийно шоу
04.00 "Покани ме на среща" - риалити,

с. 11, еп. 2

bTV Cinema

06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сери-
ал, еп. 9, 10

08.00 "Великият Гетсби" - драма, ро-
мантичен (Австралия, САЩ,
2013), режисьор Баз Лърман, в
ролите: Леонардо ДиКаприо, Ке-
ри Мълиган, Джоуел Еджъртън,
Айла Фишър, Тоби Магуайър, Ами-
таб Бачан, Аделейд Клемънс, Ели-
забет Дебики и др.

10.30 "Случаите на Поаро" - сериал,
с. 2, еп. 1, 2

12.30 "Петата власт" - биографичен,
драма, трилър (САЩ, Индия, Бел-
гия, 2013), режисьор Би Кондън,
в ролите: Бенедикт Къмбърбач,
Даниел Брюл, Карис ван Хаутен,
Дейвид Тюлис, Дан Стивънс, Али-
сия Викандер и др.

15.00 "Принцът и аз 3: Кралски меден
месец" - комедия, семеен, ро-
мантичен (САЩ, 2008), режи-
сьор Катрин Кирън, в ролите:
Кам Хескин, Крис Гиър, Адам
Кроусдел, Джонатан Фърт и др.

16.45 "Принцесата и дракона" - анима-
ция, семеен (Русия, 2018), режи-
сьор Марина Нефьодова

19.00 "Голямата работа" - комедия
(САЩ, 2016), режисьор Бен Фал-
кон, в ролите: Мелиса Маккарти,
Кристен Бел, Питър Динклидж,
Кати Бейтс и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за
кино

21.00 "Ритуалът" - трилър, хорър (САЩ,
Унгария, Италия, 2011), режи-
сьор Микаел Хафстрьом, в роли-
те: Колин О`Донъхю, Антъни Хоп-
кинс, Кирън Хайндс, Алис Брага,
Тоби Джоунс, Рутгер Хауер, Тори
ДеВито и др.

23.15 "В пламъци" - романтичен, драма
(Великобритания, Австралия,
2011), режисьор Джонатан Теп-
лицки, в ролите: Матю Гуд, Рей-
чъл Грифитс, Божана Новакович,
Кери Фокс, Кейт Биън, Лех Мац-
кевич и др. [14+]

01.30 "Случаите на Поаро" /п./ - сери-
ал, с. 2, еп. 1, 2

03.30 "Лесни пари 3: Луксозен живот"
- криминален, трилър (Швеция,
2013), режисьор Йенс Йонсон, в
ролите: Джоуел Кинаман, Мати-
ас Варела, Мартин Валстрьом,
Малин Бюска, Деян Чукич и др.
[14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.15 "Черният списък" - сериал, сезон
5 /п/

06.00 "Здравей, България" - сутрешен
блок

09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Дъщеря ми" - сериен филм
13.30 "Изпитанията на живота" (пре-

миера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) -

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистич-

но шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) -

телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна

емисия
20.00 "Пътят на честта" (премиера) -

сериал, сезон 2
21.00 "Игри на волята: България" (пре-

миера) - риалити, сезон 3
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, се-

зон 3
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Черният списък" (премиера) -

сериал, сезон 5
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, се-

зон 7
01.30 "Бандитката" - сериал
02.30 "Сияйна луна" - сериал
03.30 "Изпитанията на живота" - сери-

ал /п/
04.30 "Дъщеря ми" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

07.00 "Детектив по Коледа" - романти-
чен филм с уч. на Емили Алатало,
Франко Ло Прести, Андрю Бу-
шел, Лорън Холи, Дженел Уи-
лямс и др.

08.50 "Изпечено убийство: Мистерия с
коблер с праскови" - мистери с
уч. на Алисън Суини, Камерън
Матисън, Барбара Нивън, Лиза
Дюръпт и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 11, 2 епизода

13.00 "Сапфиреносиньо" - приключен-
ска фантастика с уч. на Мария
Ерих, Йозефине Пройс, Флориан
Бартоломей, Карл Валтер Шпрун-
гала, Янис Нийвьорнер и др.

15.30 "В кадър"
16.00 "Коледен роман" - романтичен

филм с уч. на Алиша Уит, Дейвид
Алпей, Луси Гест, Линдън Банкс и
др. /п/

17.40 "Запознай ме с вашите" - коме-
дия с уч. на Робърт Де Ниро, Бен
Стилър, Тери Поло, Оуен Уилсън,
Дъстин Хофман, Барбара Стрей-
зънд, Блайт Данър и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 14

21.00 "Хем боли, хем сърби" - роман-
тична комедия с уч. на Бен Сти-
лър, Мишел Монахан, Малин
Акерман, Джери Стилър, Роб Кор-
дри, Карлос Менсия и др.

23.15 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 14 /п/

00.00 "Подземен свят: Пробуждане" -
екшън с уч. на Кейт Бекинсейл,
Стивън Риа, Майкъл Ийли, Тео
Джеймс, Индия Ийсли, Сандрин
Холт, Чарлз Данси др.

Тв програма - четвъртък, 16 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.

Топло
Днес ще бъде топло, слънчево, с временни увеличения на об-

лачността. Дневните стойности ще бъдат от 28 до 32, 33 градуса.
Топло, но с повече облаци, ще остане в петък. Дневните темпе-

ратури ще се понижат с градус-два.
През нощта срещу събота, отначало на места в северните ра-

йони, а по-късно и около Стара Планина ще превали краткотрайно
и ще прегърми. Ще се появи и усилва вятър от запад-северозапад.

В съботния ден температурите ще останат над обичайните за
септември - от 25 до 30 градуса. Облачността ще бъде променли-
ва, често значителна. Дъжд ще превали на много места в южната
половина на страната.

В неделя вятърът ще отслабне и ще бъде слаб от северозапад.
Дневните температури в повечето места ще бъдат от 22 до 28
градуса, малко по-ниски в североизточните райони - около 20.

Облачността ще бъде променлива, на запад намаляваща до
незначителна. Дъжд ще превали над Рило-Родопската област и на
места в североизточните райони и по Северното Черноморие.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Ритуалът" - трилър, хорър
(САЩ, Унгария, Италия, 2011), в ролите: Колин
О`Донъхю, Антъни Хопкинс, Кирън Хайндс, Алис

Брага, Тоби Джоунс, Рутгер Хауер, Тори ДеВито и др.



ÊÓËÒÓÐÀ 16.09.2021 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

16

Äîêóìåíòàëíà èçëîæáà çà Õðèñòî
ßâàøåâ - Êðèñòî ñå îòêðèâà â Ïàðèæ

Себастиан Кнауер ще
открие  сезона на
Софийската филхармония
Под диригентството на Адриан
Прабава виртуозът ще предста-
ви Концерт за пиано №9 от
Моцарт на 16 септември в
зала "България" от 19.00.
Богатата биография на немския
виртуоз се простира в трийсет
години на сцените на престиж-
ни места като Берлинската
филхармония, Гевандхаус -
Лайпциг, Концертгебау-
Амстердам, Театър Шанз-Елизе
в Париж, Тонхале - Цюрих,
Концертхаус във Виена,
Линкълн център в Ню Йорк.
Един от най-известните
Моцартови специалисти, той е
изсвирил пълния цикъл от 27
концерта за пиано на Моцарт с
Хамбургската филхармония и
всички концерти на Хайдн с
Бамбергските симфоници, като
и в двата случая дирижира
оркестъра от пианото.

Гледаме Шон Пен като
режисьор и актьор
заедно с дъщеря му
в "Денят на флага"
Освен филма "Бенедета" даващ
старт на Синелибри на 2
октомври, още две грандиозни
кинопремиери ще се състоят в
зала 1 на НДК.  Френската
романтична комедия "Фанта-
зии", режисирана от Давид и
Стефан Фоенкинос, и за
драматичния трилър "Денят на
флага" на Шон Пен. В този
филм той ще играе заедно с
дъщеря си. Двете прожекции са
на 21 октомври като част от
кинолитературния фестивал
Синелибри 2021 г.

Íàêðàòêî

:
Õèëÿäè
çðèòåëè ñúáðà
"Ñöåíà íà
âåêîâåòå"
òàçè ãîäèíà

"Сцена на вековете"
стана най-значимото кул-
турно събитие във Велико
Търново. За два месеца на
крепостта "Царевец" са би-
ли представени десет заг-
лавия от различни музи-
кални жанрове - опера, ба-
лет, оперета, симфонична
музика и мюзикъл. Фес-
тивалната програма и но-
вият модул, насочен към
детска аудитория, е утвър-
дил "Сцена на вековете"
като едно от най-престиж-
ните летни арт събития.

От 3 юли до 10 септем-
ври са гостували оперите
от Варна, Стара Загора,
Русе и Пловдив, Симфо-
ниета-Враца и Музикално-
драматичен театър "Конс-
тантин Кисимов".Зрители-
те горещо са аплодираха
балета "Спящата красави-
ца" от П. И. Чайковски, Мо-
цартовите опери "Сватба-
та на Фигаро" и "Вълшеб-
ната флейта", "Травиата" от
Джузепе Верди, мюзикъ-
лите "Човекът от Ла Ман-
ча" и "Българи от старо
време". ç

Националната библиоте-
ка "Св. Св. Кирил и Мето-
дий" /НБКМ/ поднася на
българските читатели фо-
тотипно юбилейно издание
на "Ружица" и "Пчелица",
пресъздаващо оригинални-
те екземпляри, които се
съхраняват в нейните фон-
дове. Първият брой на дет-
ското списание "Пчелица
или ред книжки за деца-
та" излиза през 1871 г. в
Цариград, с което Петко Р.
Славейков поставя начало-
то на българския детски
периодичен печат. Освен
че е първото, то е и най-
родолюбивото. И си оста-
ва такова до край. Увод-
ната статия на Дядо Сла-
вейков е със заглавие

Íàöèîíàëíàòà áèáëèîòåêà ïðàâè ôîòîòèïíî þáèëåéíî
èçäàíèå íà Ñëàâåéêîâèòå ñïèñàíèÿ "Ðóæèöà" è "Ï÷åëèöà"
ïî ïîâîä 150-ãîäèøíèíàòà èì

Холивудската звезда Ан-
ди Гарсия се готви за пъ-
туване в България през ок-
томври. Това стана ясно,
след като той се присъе-
дини към актьорския със-
тав на предстоящия филм
"Непобедимите 4". Снимки-
те започват в София след-
ващия месец. Заглавието
на лентата е "Коледна ис-
тория".

Режисьор е Скот Уо, а
65-годишният Гарсия ще иг-
рае с Джейсън Стейтъм,

Ñòàëîóí âîäè Àíäè Ãàðñèÿ ó íàñ
Долф Лундгрен и Ранди Ку-
тюр. Става ясно, че Гар-
сия ще влезе в ролята на
ЦРУ, назначен да придру-
жава "Непобедимите" в
последната им мисия.

Филмът отново ще се
фокусира върху група ве-
терани наемници, а Джей-
сън, Долф, Ранди и Силвес-
тър ще повторят ролите си
от предишните три части на
лентата. Други големи име-
на са още 50 Cent, Меган
Фокс и Тони Джа. ç

Документална излож-
ба под наслов "Кристо.
От Габрово до Триумфал-
ната арка" се открива
днес в Париж. Изложба-
та е разказ за пътя на
големия артист от род-
ния град Габрово до
първите му стъпки на
световната артсцена в
Париж. Това съобщи
Светлана Михайлова от
Музея на хумора и
сатирата.

Изложбата съдържа 30
рядко показвани досега
произведения на изкуст-
вото, фотографии и
факсимилета, посветени
на ранните години на
артиста с български
произход Явашев. Те ще
бъдат изложени в Париж
в галерията на Българс-
кия културен институт
тази есен. Документал-
ната експозиция разказ-
ва историята на фамилия
Явашеви, първите худо-
жествени изяви на мла-
дия артист.

Изложбата е шанс за
жителите и гостите на
Париж да надникнат в
част от биографията на

артиста, която светът
малко познава, а именно
неговия български пери-
од. Сред експонатите
има лични снимки, пре-
доставени от членовете
на семейството, както и
документи от българския
държавен архив и други
институции. Показани са
ранни произведения на
Христо Явашев от сту-
дентските му години и
скъпо пазени спомени от
приятели и съученици.
Изложбата проследява
формирането му като
един от най-разпознава-
емите артисти, новатори
в изкуството на ХХ и ХХI
век. "Кристо. От Габрово
до Триумфалната арка" е
съвместна инициатива на
Музея на хумора и
сатирата и Българския
културен институт в
Париж, с подкрепата на
Община Габрово и Ми-
нистерство на културата.

Изложбата е посвете-
на на отложеното изпъл-
нение на проекта на
твореца по опаковането
на Триумфалната арка.
Експозицията ще бъде

представена в галерията
на института до 30 ноем-
ври. Тя е адаптация на

проекта "Роден в Габро-
во", осъществен в Габро-
во и в София. ç

младите читатели ползата
от хубавото четиво. Голя-
мата любов на поета към
родината е главната и ос-
новна тема на списание-
то. С дълбоко чувство на
обич и уважение той раз-
казва за славното ни ми-
нало, учи децата на чест-
ност, трудолюбие и любов
към България, към родния
край.

Петко Р. Славейков ус-
пява да издаде само седем
книжки и след цензура,
списанието спира. След
Освобождението отново е
възстановено и с прекъс-
вания излиза до 2011 г., ка-
то духът на Дядо Славей-
ков лъха от всяка негова
страница. ç

"Всяка книга, всякой вест-
ник има душа", а с обръ-

щението си "Към българ-
четата!" той разяснява на


