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на печата
е майка
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Социалният министър Гълъб Донев увери възрастните пред БНТ, че
мярката с вдигането на пенсиите е трайна, защото е влязла в Кодекса за
социално осигуряване. А актуализацията на ДОО е била направена така,
че да бъде гарантирана финансовата стабилност на системата. Парите за
възрастните ще се вдигнат дори повече от обещаното - средно с 14%,
обясни той. По думите му ръстът на средната пенсия до края на годината
ще е до 600 лв. и ще е по-висок от инфлацията. 30% от доходите на
българските пенсионери отиват за храна и облекло, посочи той.
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Талибаните на практика
лишиха момичетата от
средно образование в
Афганистан, като нареди-
ха гимназиите да се
отворят в събота отново
само за момчета. Моми-
четата не бяха споменати
в съобщение на Минис-
терството на образовани-
ето на талибаните. "Всич-
ки учители и ученици от
мъжки пол трябва да
посещават своите обра-
зователни институции", се
казва в изявлението.
Указът прави Афганистан
единствената държава на
Земята, която забранява
на половината от населе-
нието да получи средно
образование. ç

ия дни в София
вървяха облози дали
американската
посланичка Херо
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Мустафа ще присъства на
откриването на паметника
на Удроу Уилсън в
четвъртък.

Познаха ония, които
казваха, че няма да
присъства.

Действащите политици
също ги нямаше, но това
не е странно - те не
смеят дори панталоните
си да вдигнат, без да им
кажат.

И си стоят със
свалени панталони.

Ако има нещо, заради
което България да е
задължена на САЩ, то
това са усилията именно
на американския прези-
дент Удроу Уилсън.

На него тя дължи
запазването на целостта
си.

Днес Уилсън не е
особено долюбван в САЩ
заради някои негови
разбирания.

И затова нашите
храбреци стоят със
свалени панталони.

Но какво пък - щом в
София има паметник на
американските летци
(бомбардирали България
през 1944 г. и оставили
хиляди невинни български
жертви - бел. ред.), защо
да няма паметник и на
Уилсън.

Впрочем, той е
създаден по инициатива
на Асоциацията на
прокурорите и Камарата
на следователите в
България - и те заслу-
жават истинско уваже-
ние.

Иначе, американската
посланичка продължава
да проявява изключител-
на активност, което по
принцип е похвално.

По-добре тя да
обгрижва някои дори
незначителни събития,
отколкото някой от
мухлясалите американо-
фили, които са с отдавна
изтекъл срок на годност,
като Соломон Паси,
например.

Между другото, той
пък тия дни имал приклю-
чение с пътни полицаи и
с целия си акъл поискал
помощ от потребителите
на Фейсбук - и така им
дал повод хубавичко да
го наругаят.

Той отдавна е на
мушката на обикновените
българи, които преди
години прати на майната
им заедно с проклетото
им православие.

Как да съм сигурен,
че човекът, който звъ-
ни на вратата ми, е
преброител? Този въп-
рос си задават бълга-
ри, на които им предс-
тои да бъдат посетени,
но се притесняват да не
бъдат измамени.

От Националния
статистически институт
обобщават:

Първо - преброите-
лят задължително тряб-
ва да се представи и по-
каже своята служебна
карта, на която има не-
гова снимка, трите име-
на и идентификационен
номер, даден от НСИ.

Второ - преброите-
лят трябва да ви уве-
доми ясно за целта на
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Кеворк
КЕВОРКЯН
От www.kevorkkevorkian.com
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Българският национал
Атанас Илиев направи
своя дебют в Серия "Б".
Нападателят игра при
домакинската загуба на
Асколи с 0:2 от Беневен-
то в мач от 4 кръг на
италианската втора
дивизия. Илиев започна
мача като резерва, но на
почивката замени бившия
играч на ЦСКА Диего
Фабрини. Родният нацио-
нал обаче не успя да
промени развоя на
срещата. С актив от
девет точки след четири
изиграни мача Асколи
заема четвърто място. ç

ко изборите за Народно събрание се
провеждаха в първата половина на
септември, резултатите биха били
следните: ГЕРБ-СДС с електорална
готовност при 22,5% от пълнолет-
ните българи, БСП -  16,1%. "Де-
мократична България" - 15,8%, "Има
такъв народ" - 15,5%, ДПС - 11,9%.

Близо над бариерата изглежда
"Изправи се, България! Ние идва-
ме!" - 4,8%. Под бариерата личат
най-вече две формации: "Възражда-
не" -  3,1%,  и ВМРО - 2,4%.

Това сочи проучване на "Галъп
интернешънъл".

Изследването констатира, че бив-
шите министри Кирил Петков и Асен
Василев са сред политическите фи-
гури с най-бързо растящ личен рей-
тинг. Личното доверие в Борисов е
15,1% (което е исторически мини-
мум за него), докато при Кирил Пет-
ков през този месец е 33,8%, което
го нарежда сред първите в класаци-
ята на най-харесваните политици,
оглавявана от Румен Радев (доверие
от 65,5% през този месец).

Äîâåðèå
Радев - 65,5%, Борисов - 15%
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преброяването и да ви
представи преброител-
на карта.

Трето - ако изпит-
вате съмнение относ-
но легитимността на

преброителя,  можете
да позвъните на *2021,
където да продиктувате
имената и служебния
номер на преброителя.

Четвърто - всеки

преброител има синя
маска, на която е из-
писано "Преброяване
2021".

Всички преброители
са преминали провер-
ка за чисто съдебно
минало, навършили са
18 г. и имат минимум
средно образование.
От вчера те започна-
ха обхода на разпре-
делените им участъци
в цялата страна. ç
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Кандидатът ни за прези-
дент е Румен Радев, каза
още бившият служебен
министър на икономиката
Кирил Петков, който вчера
представи политическата
инициатива "Продължаваме
промяната". Заедно с
Кирил Петков и техни
съмишленици те представи-
ха в София идеите си за
бъдещо участие в полити-
ческия живот на страната.

"Какво означава "Про-
дължаваме промяната" -
да спрем корупцията, да
дадем възможност на
малкия и среден бизнес
да работи спокойно, да
привлечем високотехноло-
гични инвестиции, цялото
благоденствие да се
разпредели справедливо.
Не е важно дали си ляв
или десен, важното е
дали си почтен. Ние сме
тук да започнем да рабо-
тим с почтените хора,
независимо от кой сектор
са те", заяви Кирил Пет-

Ôîðìàöèÿòà íà Êèðèë Ïåòêîâ è Àñåí Âàñèëåâ
ïîäêðåïÿ Ðóìåí Ðàäåâ çà íîâ ìàíäàò

Äàæå Ïëåâíåëèåâ îòêàçàë íà ÃÅÐÁ äà å êàíäèäàò-ïðåçèäåíò
Росен Плевнелиев е от-

казал на ГЕРБ да бъде те-
хен кандидат за президент.
Държавният глава в перио-
да 2012-2017 година е про-
вел телефонен разговор с
бившия премиер Бойко Бо-
рисов.

В предаването "Опорни
хора" по Bulgaria ON AIR
Плевнелиев остро разкри-
тикува изтичащия мандат на
президента Румен Радев.

"Преди два месеца се
обадих на Бойко Борисов.
Говорихме си честно и отк-
ровено, казахме си аргу-
менти защо той не може,
защо аз не мога", сподели

От стр. 1
Няма да е лошо да си

представи какво щеше да
му се случи, ако беше
вдигнал такава врява на
някой американски пътен
патрул.

Щеше да остане без
рехавата си брадица и
това щеше да е най-
малкото - да не говорим,
че доста време щеше да
премита улиците на
някой американски
жилищен квартал, насе-
лен с мюсюлмани.

Тук обаче никой не му
пречи да шета с метлата
из Българското Време.

Наскоро Херо Муста-
фа отправи щедро пос-
лание към българските
ученици - това се случи
по време на първата
видеоконферентна връз-
ка между Международ-
ната космическа станция
и "България".

Посланието, най-общо
казано, гласеше: "Зало-
жете на науката, за да
стигнете до Космоса".

Липсваше само една
дума - "отново".

Понеже България
стигна до Космоса още
преди четири десетиле-
тия.

А сега има постната
роля да участва във
видеопресконференции.

Да се върнем при
паметниците.

Нашите работи са все
наопаки.

Най-напред правим
паметник на американс-
ките летци - а те при
англо-американските
бомбардировки през
1943/44 година избиха
1243 софиянци, раниха
други 1355, разрушиха
над 5300 сгради.

И едва 11 години след
това правим паметник
на Уилсън -

Истинския Благодетел
на България.

При откриването на
паметника на летците
слово държи и тогаваш-
ният американски посла-
ник Уорлик - той беше
неудържимо фриволен,
понякога се държеше
направо като разпасан -
например, игра в телеви-
зионния сериал "Стъклен
дом".

Той цитира думите на
генерал Робърт Лий:

"Никога не можем да
направим повече от
дълга си, но и никога не
бива да се задоволява-
ме с по-малко".

Наскоро в САЩ пре-
махнаха паметника на
генерал Лий - и той
стана жертва на протес-
тите срещу расизма.

Президентът Уилсън
също е подложен на
атаки.

Но ние поне си изпъл-
нихме Дълга…

Âúðòîãëàâùèíè
ñ ïàìåòíèöèПлевнелиев.

Той вижда като неуспеш-
на стратегията на лидера
на ГЕРБ да се изправи в
президентска битка с Ру-
мен Радев. Според него
предложеният кандидат на
бившите управляващи за-
дължително трябва да бъ-
де надпартиен.

"И тук може ГЕРБ да до-
пуснат стратегическа греш-
ка както с Цецка Цачева,
която беше добър човек, но
не и кандидат. Не бива да
е партиен кандидат, трябва
да е широко скроен канди-
дат", заяви Плевнелиев
пред Ганиела Ангелова. ççççç

ков при обявяването на
новия си политически
проект.

"Идеята да вляза в
политиката се зароди
докато работех с 46-ия
парламент, защото видях
невъзможност да се пос-
тигне съгласие и да се
тръгне напред. В този
момент си говорихме с
Кирил и си казахме, че
колкото и да сме неподгот-
вени и да ни е неприятно,
явно това е начинът да се
случи истинска промяна в
страната", обясни бившият
финансов министър Асен
Василев.

По думите му, 7-8 партии
са им се обадили и са
предложили да станат
мандатоносители, но се
водят преговори.

"Искам да кажа, че не е
важно дали си ляв или
десен, а дали си почтен",
изтъкна бившият служебен
министър на икономиката

Някои от критериите, по
които ще влязат в новия
проект техните симпатизан-
ти, са:

- Да имат добра кариера
извън политиката, да са
независими хора.

- Да не са били в пове-
че от една партия, освен
тази коалиция преди нас,

защото ние не вярваме на
хора, които отскачат от
една партия в друга.

- Да няма скандали
около тях.

Важно е да се каже, че
всеки един от симпатизан-
тите ще подпише договор
за почтеност.

"Не ни е страх. Като
спрем 850 милиона от ББР
- нали се сещате, че сме
засегнали много интереси.
Другото, което е важно -
работим в екип", каза
Петков.

"Никой освен нашия
екип не е дал право на
някого да говори от наше
име. Ще има достъп лично
до нас. Ако чуете, че някой
нещо иска от вас, имайте
предвид, че това е някакъв
тип атака, компромат",

предупреди Кирил Петков.
Кирил Петков посочи

още, че търсят хора с
каузи. Даде пример за
борбата за запазване на
плажа Корал. "Няма да
взимаме готови структури
от никаква партия. Не сме
преговаряли", потвърди на
свой ред Асен Василев.

Двамата бивши минист-
ри потвърдиха, че уважават
държавния глава и заста-
ват зад него. Благодариха
му, че им е дал свободата
да направят промяна в
ресорите така, както те я
виждат. Те потвърдиха, че
президентът не участва в
проекта им.

Той подчерта, че ако
проектът им бил инжене-
рингов, сега са щели да
имат партия. ççççç

Êèðèë Äîáðåâ: Òðÿáâà äà òúðñèì äèàëîã ñ òÿõ
"В БСП имаме кандидат за

президент още от 17 април 2021
г. След изборите на 4 април,
предизборният щаб на партията в
цял абзац в доклада си отчете
като грешка, че не сме подкрепи-
ли нашата кандидат-президентска
двойка. И веднага взехме
решение, че ги подкрепяме.
Каквито и номинации да има пак
всички ще бъдат за Радев и ако
някой иска да си припише
заслугата, че е "уредил" Радев за
кандидат-президент няма да му се
получи". Това заяви по БиТиВи
бившият зам.-председател на БСП
Кирил Добрев.

Той допълни, че 90% от
организациите на БСП са взели
решение за подкрепа на двойката

Радев - Йотова: "И още 20
кампании за номинации да има,
отново Румен Радев ще има най-
много".

Според социалиста Кирил
Петков и Асен Василев са продукт
на това, че трите протестни партии
се скараха помежду си и оставиха
вакуум. Ако те получат висок
резултат, виновни ще са БСП и
ГЕРБ, защото с постоянните си
критики ги легитимират и популяти-
зират.

Ако Румен Радев искаше
партия, то тя вече щеше да е факт,
щеше да в спечелила изборите и в
момента щеше да управлява.

Вътрешнопартийният избор
мина и от тогава имахме 2 избора
и в тях загубихме 600 000 гласа.

Недоумявам защо преди
избори винаги се караме с
потенциалните си партньори.
Мисля си, че в бъдеще Харвард и
Сорбоната (депутатите от БСП
Драгомир Стойнев и Крум Зарков
са възпитаници на Сорбоната -

бел. ред.) все пак могат да
намерят общ език.

"От този театър губим ние
като партия, занимаваме се с
неща, които не са на дневен
ред", каза още Добрев.

Той припомни, че на предиш-
ната кампания най-много
номинации е имала Мая Маноло-
ва, но НС на БСП е решила
кандидатът да бъде Радев.

"Лидерският въпрос в БСП
изобщо не стои, защото Нинова
е "абсолютният лидер". Ние
вървим към перспективата да
станем четвърти. Винаги преди
избори успяваме да се скараме
с тези, които могат да ни бъдат
партньори, сега се скарахме с
Петков и Василев. Но ако те
подкрепят Радев ние трябва да
търсим контакт с тях", заяви
Добрев.
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Ако изборите за На-
родно събрание се про-
веждаха в първата поло-
вина на септември, ре-
зултатите биха били
следните: ГЕРБ-СДС с
електорална готовност
при 22,5% от пълнолетни-
те българи, БСП - при
16,1%. "Демократична
България" - 15,8%, "Има
такъв народ" - 15,5%, ДПС
- 11,9%.

Близо над бариерата
изглежда "Изправи се,
България! Ние идваме!" с
4,8%. Под бариерата
личат най-вече две фор-
мации: "Възраждане" - с
3,1% и ВМРО - с 2,4%.

Това сочи проучване
на "Галъп интернешънъл".

Кирил Петков и Асен
Василев са сред полити-
ческите фигури у нас с
най-бързо растящ личен
рейтинг. При Бойко Бори-
сов, например, то е 15,1%
(което е исторически
минимум за него), докато
при Кирил Петков през
този месец е 33,8%, което
го нарежда сред първите
в класацията на най-
харесваните политици,
оглавявана от Румен
Радев (с лично доверие
от 65,5% през този ме-
сец).

47,1% казват, че със
сигурност възнамеряват
да гласуват на парламен-
тарните избори. Други
23,8% вероятно биха
гласували, но още не

Ðóìåí Ðàäåâ - 65,5% ðåéòèíã,
Áîéêî Áîðèñîâ - 15% ðåéòèíã

ÁÑÏ: Çà 12 ãîäèíè ÃÅÐÁ íèùî íå íàïðàâè
â çàùèòà íà âúãëèùíèòå öåíòðàëè

да платят цената. Нашата цел е
да има колкото се може повече
средства, за да стане тази тран-
сформация безболезнена - тук
не става дума само за автомо-
билите, а за цялостна икономи-
ческа трансформация", каза още
Витанов.

Основният проблем на Бъл-
гария по отношение на Зелената
сделка са въглищните централи,
чието бъдеще продължава да бъ-
де неясно.

"ГЕРБ управляваха 12 години
и този въпрос не беше поста-
вен. Истината е, че до март
2021г. проблемът беше замитан
под килима. България е единст-
вената държава в ЕС, която нито
е спряла, нито е посочила кога
ще спре въглищните централи,
нито е удължила срока за тяхна-
та експлоатация. Изпуснахме
срока за дерогация, който беше
до 2019", каза Витанов и даде
за пример Германия и Румъния,

които са договорили удължаване
на живота на въглищните си цент-
рали съответно до 2038 и 2032 г.

"След 2025 г. няма да има въз-
можност за държавно финанси-
ране и по един естествен път, осо-
бено с цената на емисиите, която
скочи двойно, ще бъде невъзмож-
но централите да работят. Прави-
телството на ГЕРБ не посочи ре-
шения. Те просто оставиха хора-
та в абсолютно неведение. И то-
ва не беше почтено, беше попу-
лизъм".

Витанов изтъкна, че в центра-
лите работят високоинтелигентни
професионалисти, инженери, ко-
ито си дават сметка какво се случ-
ва и не бива да бъдат заблужда-
вани от политиците. "Отдавна
трябваше да бъде изготвен един
средносрочен 10-15-годишен
план,  за да видим, в какво ще се
фокусираме, в какви производст-
ва, тази работна сила къде ще оти-
де", каза още Витанов.ç

Не сме виждали съпротива от
страна на управлението по отно-
шение на Зелената сделка през
последните години. По-скоро те-
мата се използва за евтини по-
литически дивиденти. А тук въп-
росът не е дали, а кога и по ка-
къв начин тя ще се осъществи".
Това заяви ръководителят на бъл-
гарските социалисти в ЕП Петър
Витанов в предаването "Брюксел
1" по Bulgaria On Air.

"Най-важното за мен като со-
циалист е тази икономическа
трансформация да не се случи за
сметка на най-бедните и най-уяз-
вимите хора", каза още той.

"В момента в Европа има 34
милиона души, които са енергий-
но бедни и бедни по отношение
на мобилността. Затова ЕС е от-
делил средства. За България те
са 2.8 млрд. евро, които ще бъ-
дат разходвани от 2025 до  2032г.,
за да можем да преодолеем този
шок и да не се наложи бедните

Êàê Áîðèñîâ
ñòàíà êàìúê
íà øèÿòà
íà ÃÅÐÁ

През 2001 г. на политичес-
кия небосклон у нас изгря
звездата на Бойко Борисов -
охранителният бос от зората
на прехода бе всеяден и все-
поглъщащ. Говореше понарод-
ному и не приличаше на зали-
заните политици с евро кли-
шетата, беше приемлив за "на-
чалствата" в САЩ и ЕС. За ле-
вите си носеше членската
книжка в БКП, заради която
сдал пагона в МВР, но за дес-
ните имаше "утепан от кому-
нистите дядо".

Жадните за мускули репор-
терки попиваха и тиражираха
без грам критичност всяка ду-
ма на главния секретар на
МВР. Борисов намираше някак
естествено оправдание за все-
ки фал - "Предишните са ви-
новни", "Аз ги хващам, те ги
пускат", "Лош ни е материа-
лът"...

Рейтингът на Б.Б. бе пър-
вото перпетуум мобиле - сам
се помпаше. Стана кмет на Со-
фия, създаде партия, стана
премиер, печелеше избори
след избори.

За 12 години (всъщност са
20 - от назначаването му в
МВР през 2001 г.!) под власт-
та му сме най-бедни, болни и
зле образовани в ЕС, 111-и
по свобода на словото, цели
региони обезлюдяха, но се ши-
рят местни феодали, авансо-
во се харчеха милиарди, а го-
лям процент от тях потъваха в
чекмеджетата на властта.

Накратко - държава срути-
ще, начело с егоистичен са-
модържец…

Дълги години народът про-
щаваше, търпеше и вярваше,
че само с Бащицата има ста-
билност, смеехме се на лакър-
диите, свиквахме с мизерия-
та, с изнасилената законност
и даже с откраднатото Бъде-
ще. Но всичко е до време, Лин-
кълн бе казал, че можеш да
лъжеш един народ за кратко
или един човек завинаги, но
никога - един народ завинаги.

За 5 години се видя, че мо-
же да има друг - автентичен
Национален лидер, какъвто е
президентът Радев. И че може
да има по-успешен, експертен
и решителен срещу корупция-
та кабинет - Служебният.

Ето защо Б. Б., върху чии-
то космически рейтинг някога
ГЕРБ се роди и управлява три
мандата, днес има едва 15%
доверие. А защо ГЕРБ има це-
ли 22-а: защото е ново пре-
работено и силно влошено из-
дание на "партията-държава",
на партийно назначените чи-
новници, на тайните коалиции
между власт и едър капитал.
Б. Б. беше Генералът на тази
армия, вече е генерал без ар-
мия, а армията отчаяно си тър-
си друг генерал…

Ä-ð Òåîôàí Ä-ð Òåîôàí Ä-ð Òåîôàí Ä-ð Òåîôàí Ä-ð Òåîôàí ÃÅÐÌÀÍÎÂÃÅÐÌÀÍÎÂÃÅÐÌÀÍÎÂÃÅÐÌÀÍÎÂÃÅÐÌÀÍÎÂ

ÏðèÇÅÌßâàíå

Ïî äàííè íà "Àëôà ðèñúð÷"
Най-висока оценка получава правителството

за организацията на изборите на 11 юли - 63%
положителни мнения. Ограничаването на коруп-
цията и разхищението на държавни средства се
определя като успешно от 43.7% от анкетирани-
те.

В други две ключови сфери обаче преобла-
дават критичните оценки.

Едва 27% смятат, че правителството се е спра-
вило с подпомагане на бизнеса и със социална-
та политика, 45.6% са на противоположното мне-
ние. Като най-слаби се оценяват действията на
кабинета по ограничаването на Ковид пандемия-
та и ваксинацията - 24.2% положителни, срещу
42% отрицателни мнения.

В резултат, цялостната дейност на служебно-
то правителство до този момент се ползва с
44.9% одобрение, срещу 30.9% неодобрение. Слу-
жебният премиер Стефан Янев е с по-висок рей-
тинг от кабинета - той получава 48.7% положи-
телни оценки, едва 18.9% отрицателни, а почти

всеки трети (32.4%) няма определено мнение.
Според "Алфа рисърч" най-големи щети търпи

победителят от изборите на 11 юли ИТН, към
когото имаше и най-големи нереализирани очак-
вания. С 16.9% от твърдо заявилите намерение
да гласуват партията на Слави Трифонов бележи
спад от над 7 процентни пункта спрямо резултата
си от парламентарните избори и логично губи
първото място.

То вече се заема от ГЕРБ, който не повишава
резултата си, но съумява в голяма степен да за-
пази твърдите си привърженици (21.1%). В тази
ситуация БСП, които направиха доста опити за
компромиси, повишават резултата си до 16.5%,
почти застигайки ИТН. На малка дистанция след
тях, също затвърждавайки позициите си от месец
юли, е Демократична България с 13.2%.

ДПС запазва традиционните си позиции - 9.6%.
проектът "Продължаваме промяната" на Кирил Пет-
ков и Асен Василев би имал засега 8-9% подкре-
па от избирателите.

Ñïîðåä "Ãàëúï èíòåðíåøúíúë" ÁÑÏ å
âòîðà ñèëà, ñïîðåä "Àëôà ðèñúð÷" å
íà êàíòàð ñ ÈÒÍ

могат да кажат със
сигурност. Това означава,
че вероятно ще гласуват
повече от 3 милиона

българи, като изследване-
то не отчита гласове в
чужбина. Тепърва ще се
отчете какво ще е влияни-

ето на провеждането на
парламентарни и прези-
дентски избори в един и
същи ден.ç

На 17 септември 2021 г.
почина

ïîëêîâíèê

äîö. ä-ð Ìàðèí Øèâàðîâ
роден на 30 август 1938 г.

военен лекар, офталмолог,
бивш началник на Очна кли-
ника във ВМА.

Поклон
пред светлата му памет!

Поклонението ще се състои на 21
септември (вторник), от 11.00 ч.
в Ритуалната зала на Централни-

те софийски гробища.
От семейството

In Memoriam
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В условията на пандемия
на преден план изниква
проблемът: защо българинът
не може да се похвали с
добро здравословно състо-
яние, в сравнение с жите-
лите на останалите страни
в ЕС. "Храним се със 70%
храна - растителна и живо-
тинска, с "чужд" геном, а
трябва да е обратното - да
поемаме 70% храна, създа-
дена от български гени, за
да имаме по-здрава нация.
Причината е във взаимната
съвместимост между гените
на хората и растенията, рас-
ли на земята, на която си
се родил", твърди акад. Ата-
нас Атанасов, ръководител
на Съвместен геномен цен-
тър, създаден като обща
структура между СУ "Св.
Климент Охридски" и Селс-
костопанска академия.

Дейността на центъра
включва производство на
сортове растения, устойчи-
ви на засушаване и растеж
в екстремна среда, причи-
нена от климатичните про-
мени, както и създаване на
биоторове и биопестициди
за висока конкурентна спо-
собност на българското сел-
ско стопанство. Геномният
център сега работи усилено
за създаване на голяма цен-
трална банка за ДНК от цен-
ни и редки български видо-
ве растения с икономичес-
ки и екологичен потенциал
в национален и междунаро-
ден план. Има вече създа-
дена банка за стари овощ-
ни сортове, медицински рас-
тения и лоза, но тя е непъл-
на и недовършена. Същест-
вуват и специализирани, но
малки банки, пръснати из
институтите на Селскосто-
панска академия, като нап-
ример тази за генетичен ма-
териал от маслодайните ни
сортове роза.

"Когато България е изпа-
дала в катаклизми, е изли-
зала от тежката ситуация
благодарение на продукти-
те от собственото земеде-
лие", споделя академикът,
като прави такова предвиж-
дане и за сегашната ситуа-
ция. Той неотдавна издаде
книгата си "Живот и наука
през моите очи", в която
представя постиженията на
българската генетична нау-
ка и дава препоръките си
за съживяване на селското

стопанство у нас, използ-
вайки опита на най-напред-
налите държави. Акад. Ата-
насов е убеден, че към 2050
г. селското стопанство ще
бъде водещ отрасъл в све-
та, а страната ни има всич-
ки шансове да е сред пър-

пълно да изчезнат. "Българ-
ските семена са нашата си-
гурност и суверенитет", при-
зовава ученият. "Ние трябва
да имаме поне на първо вре-
ме генетична банка за ДНК
от всички културни растения,
която лесно може по-късно
да се допълва с други видо-
ве. Освен етерично-масле-
ните медицински билки, с
които сме известни, към тях
трябва да добавим всички
видове лози, създадените
от народната селекция
ябълки и круши, или устой-
чиви диворастящи овошки,
които не се нападат от бо-
лести, защото притежават
естествените механизми за
защита". Полезността на те-
зи растения се състои в то-
ва, че те притежават ензи-
ми и вещества с висока ан-
тиоксидантна активност, ко-
ито служат за защита на са-
мите растения, но когато ги
консумираме, преминават в
нас и помагат на нашите по-
лезни микроорганизми да
опазват здравния баланс в

организма ни. Ако не пое-
маме отвън тези съставки,
ние започваме да изразход-
ваме нашите ензими и здра-
вето ни лесно се влошава.

"Когато приемаме по-го-
лям процент внесени хра-
ни, се нарушава равнове-
сието в организма, който
има специфични необходи-
мости в зависимост от мяс-
тото, на което сме родени.
Този въпрос е от особено
значение при болести и
пандемии, тъй като естест-
вената защита на организ-
ма тогава ни е най-нужна",
смята акад. Атанасов. При
заразяване с коронавирус,
например, ние ще имаме
по-добра защита, когато
сме поемали продукти от
засети на наша почва бъл-
гарски семена. Големи по-
мощници в случая са пчел-
ните продукти и прочутите
ни млечни храни, съдържа-
щи пробиотици от

вите места, заради богато-
то й биоразнообразие, и за-
ради специфичните и редки
хранителни и медицински
продукти. Но за да се слу-
чи всичко това, е нужно се-
га в условията на "инвазия-
та" от вносни храни, които
изместват българските, да
опазим ДНК и семена на
всички наши ценни сорто-
ве растения, както и на ред-
ките ни видове растения и
животни в една централна
генна банка. "Тя може да
струва и милиони, но наме-
рят ли се средства от раде-
тели на идеята, тя ще е за-
лог за много по-стабилно
здраве на българите и на
развитието на страната ка-
то просперираща в селско
стопанското производство",
загрижен е академикът. За-
щото при по-подходящи ус-
ловия, когато например мно-
го от учените ни, пръснати
по чужбина, се завърнат тук,
те ще намерят непокътнат
генетичния материал на на-
шите български сортове. Ка-
то примерно устойчиви на
засушаване овошки, уникал-
ни маслодайни рози, извес-
тните зад граница наши сор-
тове пшеница и слънчоглед,
незаменими пчелни продук-
ти, млечни продукти с про-
чутия ни бацил Bacillus
bulgaricus.

Благодарение на усили-
ята на нашите генетици през
80-те години на XX-и век
100% от пшеницата ни е би-
ла българска, а сега 30-40%
е произведена от наши се-
мена, и единствено 15% от

60-те години на миналия век
българските учени селекци-
онират сортове памук, слън-
чоглед и пшеница на све-
товно ниво. През 1988 г. 3
сорта пшеница взимат пър-
вите места при сортоизпит-
ване в САЩ. Нашият хиб-
риден слънчоглед "Албена"
заема 60% от засетите пло-
щи със слънчоглед във
Франция, първата страна в
света по производство на
тази култура. През 1999 г.
Агробиоинститут към Селс-
костопанска академия, Со-
фия, чийто директор тогава
е акад. Атанасов, е опреде-
лен за център на върхови
научни постижения в Евро-
па и избран на първо мяс-
то от кандидатстващите на-
учни организации от 13-те
присъединяващи се страни
към ЕС. "За съжаление, в
по-голямата си част наша-
та селскостопанска наука
не успя да се кооперира с
водещите световни универ-
ситети и научни звена, по-
вечето от най-добрите ни ге-
нетици напуснаха страната
и постиженията ни изтеко-
ха във фирмите зад грани-
ца", споделя ученият.

Въпреки пропуските,
академикът е оптимист и
според него това може да
се поправи и да се постиг-
нат много по-високи дости-
жения, като се влеят част-
ни средства в лаборатори-
ите за сортопроизводство-
то, както се прави в други
страни, и се създаде се
фонд за научни иновации.
Това ще създаде условия не
само да възстановим наше-
то селско стопанство, но и
да го съчетаем с съвремен-
ните научни постижения.
"Можем да се похвалим, че
сме на 4-то място в света
по износ на билки, напри-
мер от италиански фирми,
но ромите ги събират по на-
чин, по който накърнява на-
шето биоразнообразие",
обезпокоен е академикът и
добавя: "Ние изнасяме су-
ровите растителни и живо-
тински продукти, а внася-
ме преработени храни, ко-
ето намалява принадената
стойност, която получаваме,
т.е. губим икономически".
Докато една хранителна
промишленост, съчетана
със съвременните техноло-
гии е в състояние да съз-
даде преработени високо-
качествени български про-
дукти и хранителни добав-
ки за износ.
Сиана СИНЕВА, News.bg

Õðàíèòå, ñúçäàäåíè îò áúëãàðñêè ãåíè,
ñà íàøå "îðúæèå" ñðåùó ïàíäåìèèòå

Êîãàòî Áúëãàðèÿ å èçïàäàëà â êàòàêëèçìè, å èçëèçàëà
îò òåæêàòà ñèòóàöèÿ áëàãîäàðåíèå íà ïðîäóêòèòå
îò ñîáñòâåíîòî çåìåäåëèå, êàçâà àêàä. Àòàíàñ
Àòàíàñîâ, ðúêîâîäèòåë íà Ñúâìåñòåí ãåíîìåí öåíòúð

царевицата, която консуми-
раме, е израсла от българс-
ки семенен материал. Това
води и до друг проблем -
постепенното заместване на
местните видове с вносни-
те и опасността много бъл-
гарски сортове и видове на-

Lactobacillus bulgaricus.
С тези свои виждания

специалистът генетик не от-
рича ваксините, напротив,
той предвижда създаване-
то им далеч преди да за-
почнат широко да се обсъж-
дат. Но е важно, не само
дали сме се ваксинирали,
не по-малко съществено е
в какво състояние на защи-
та се намира нашият орга-
низъм, което е в пряка
връзка с приема на повече
български плодове, зелен-
чуци, млечни и месни про-
дукти.

България е известна с
постиженията на нашите ге-
нетици в създаването на но-
ви видове растения. След
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Общо 47% от българс-
ките пенсионери живеят в
риск от бедност и соци-
ално изключване. Пенсии-
те средно ще се повишат
с 14%, категоричен е
социалният министър
Гълъб Донев пред БНТ. За
голяма част от български-
те пенсионери това е
единствения доход, който
получават, изтъква той.
Според него актуализаци-
ята на ДОО беше напра-
вена така, че да бъде
гарантирана финансовата
стабилност на системата.
По думите на Донев до
600 лева ще е ръстът на
средната пенсия до края
на годината. Той заяви, че

заръката на президента
Румен Радев към всеки
един член на служебното
правителство е била да
запази своя неутралитет,
да бъде далеч от полити-
ческите партии, да изпъл-
нява своите задължения
и да може да подготви
честни и справедливи
избори, да минимизира
купения вот, така че да се
проведат през ноември
месец избори 2 в 1.
Разбира се, че това,
което се случи с актуали-
зацията на трите закона
в Народното събрание,
приличаше по-скоро на
предизборна кампания,
отколкото на един смис-

Äî 600 ëâ. ùå å ðúñòúò íà
ñðåäíàòà ïåíñèÿ äî êðàÿ íà
ãîäèíàòà, ñìÿòà Ãúëúá Äîíåâ

Ñîöèàëíèÿò ìèíèñòúð:

Ïåíñèèòå ùå íàðàñíàò
ñðåäíî ñ 14 íà ñòî

Българските
авиокомпании няма да
получат помощи заради
коронакризата
Българските авиокомпании за
пътнически превози няма да
получат държавна помощ,
въпреки че актуализираният
бюджет предвижда целеви 60
млн. лв., сигнализира пред БНР
председателят на Асоциацията
на българската авиационна
индустрия Тодор Иванджиков.
По думите му критериите за
получаване на държавна помощ
са променени между първо и
второ четене по начин, по
който от тях могат да се
възползват едва няколко
авиокомпании. Загубите са за
милиони евро, които се
понасят основно от компаниите
за пътнически превози -
доскоро 17 на пазара, но вече
две от тях са върнали лицензи-
те си, защото не могат да се
справят, обясни Иванджиков.
Проблемът идва от изненадва-
ща промяна в критериите,
според която релевантна за
загубите е 2019 г., когато
реално пандемията от COVID-19
не съществуваше. С тези нови
критерии повечето компании
фактически остават без
помощи, предупреди Иванджи-
ков и посочи, че пренарежда-
нето на пазара е в полза на
нискотарифните международни
превозвачи, което обаче е в
ущърб и на България, и на
българските авиокомпании, и
на хазната, тъй като чуждите
фирми не плащат данъци у нас.
Днес имаме среща с авиоком-
паниите. Ще поискаме да
поговорим с юристите какви
вратички могат да се отворят в
закона. Първоначалното
становище на юристите е, че
има законова форма, в която
все пак помощите да бъдат
достъпни, но въпросът остава
отворен, допълни Иванджиков и
уточни, че става дума единстве-
но за пътническите превози, а
не за бизнес пътуванията и
карго полетите.

Иван Стойков:
Основната причина
за инфлацията е
поскъпването на
горивата
Националната статистика
отчита,че тазгодишната
инфлация е 3% като най-голям
ръст се наблюдава при
хранителните стоки. Опасенията
са, че по-високите цени на
горивата, на електроенергията
могат да доведат до допълните-
лен ръст в цените на основните
храни през есента и зимата.
Една от основните причини за
инфлацията е поскъпването на
горивата. Не за пръв път
виждаме как поскъпването и на
газа, и на петрола се отразява
върху цените на стоките. Сега
можем да добавим и поскъпва-
нето на електроенергията. Така
че всички тези фактори водят
до повишаване на крайните
цени за потребителите. Отделно
по разни други причини,
обусловени от икономически
предпоставки донякъде и от
COVID- ситуацията, която също
е икономически фактор, се
предизвиква недостиг на
определен вид суровини, които
от една страна се добиват в
по-малки обеми, в по-малки
количества, заяви за БНР Иван
Стойков, финансов анализатор
от портала "Моите пари".

лен парламентарен де-
бат", призна Донев.
Според него има няколко
фактора, които влияят на
безработицата - ръстът на
БВП, мярката 60/40, която
се прилага от началото
на пандемията, както и
активните политики на
Агенцията по заетостта.
По-рано преди ден ми-

Здравното министерство ще
организира томбола за ваксини-
рани, обяви в ефира на "Нова
телевизия" служебният министър
на туризма Стела Балтова. Тя под-
черта, че в момента не се об-
мисля въвеждането на ваучери
срещу ваксинация, коментира
Епицентър.бг. Започва така на-
речената томбола на Министер-
ството на здравеопазването и
съвсем скоро ще я обявят пуб-
лично. Като се ваксинираш, ще
получиш награда. Те са се свър-
зали с мобилни оператори. Ако
искат, хората от туристически
бранш могат да изпратят пред-
ложения за награда. Може да се
спечели таблет, часовник. Коле-
гите от здравното министерство
ще разкрият повече, обясни Бал-
това. Според нея, ако няма убе-
деността, че с ваксината ще ни
помогне да опазим здравето на
нашите близки и нашето, нада-

Áàëòîâà: Çäðàâíîòî ìèíèñòåðñòâî ùå
îðãàíèçèðà òîìáîëà çà âàêñèíèðàíè

ли томболата ще помогне за по-
вишаване на процента на вакси-
нирани. Балтова посочи, че дър-
жавата подхожда отговорно към
сектора и никой няма да бъде
изоставен. Всеки ще бъде под-
помаган и това е отговорност на
целия служебен кабинет. Мярка-
та 60/40 ще продължи, но с нов
дизайн. Ще бъдат подпомогнати

и екскурзоводите по тази мярка.
В допълнение, бяха осигурени до-
пълнителни средства, посочи тя
и съобщи, че още днес ще про-
веде среща с представители на
бранша, за да коментират за как-
ви разходи е най-добре да бъдат
отделени тези средства. Минис-
търът на туризма обясни, че мес-
тните данъци и такси няма как

Президентът на КТ "Подкрепа"
Димитър Манолов прогнозира пред
"Нова телевизия", че токът за бита
ще поскъпне. Много отдавна пре-
дупреждавахме, че заради висо-
ките цени на електроенергията,
малките бизнеси след няколко ме-
сеца ще бъдат принудени да обя-
вят фалит. Евросъюзът продължа-
ва ритуалното си самоубийство,
взрян в тези непремерени зелени
политики. Въпросът е дали това ще
спре или ще се продължи нататък.
Поетапно въвеждаме така нарече-
ната либерализация на пазара на

Äèìèòúð Ìàíîëîâ: Íåèçáåæíî
òîêúò çà áèòà ùå ïîñêúïíå

да бъдат компенсирани, но опе-
ративните разходи ще бъдат ком-
пенсирани в някаква степен.

Нас ни чака зимният сезон и
проведох среща представители
на бизнеса и на общините, за да
видим какво ни липсва. Има оп-
тимизъм. Към момента не се
очаква да има хотели, които да
останат затворени. По морето
през лятото имаше такива, при-
помни още Балтова. Според нея
се усеща желание и насърчава-
не на ваксиниране в бранша. Ве-
че има хотели и туроператори,
които притежават стикери за
100% ваксиниран персонал. То-
ва е индивидуален процес и не
бихме желали да заставяме или
да задължаваме да има ваксина-
ция. Нека това да дойде от раз-
бирането на всеки. Има страни,
в които този проблем с вакси-
нирането не съществува, комен-
тира Балтова.ç

електроенергията за бизнеса. То-
ва неизбежно ще се случи и за
битовите потребители, предупре-
ди президентът на КТ "Подкрепа".
Според него, актуализацията на бю-
джета е правена с "тримесечен хо-
ризонт". Трябва да си зададем въп-
роса какво се случва, ако тази тен-
денцията на поскъпване продължи?

Да допуснем, че след вота на
14 ноември - в рамките на две-
три седмици се сформира прави-
телство, отиваме до средата на де-
кември. А следващата бюджетна го-
дина започва на 1 януари. И ако я

започнем с 1/12 от сегашния бю-
джет, както е по закон, не ни очак-
ва нищо хубаво, каза още той. Ма-
нолов прогнозира, че обстоятелс-
твата могат да принудят КЕВР да
повиши цените на битовата елект-
роенергия още през януари.

Това рядко си го е позволява-
ло, с оглед на факта, че прави ак-
туализация на цената на тока за
битовите потребители два пъти в
годината, но Комисията може да
бъде принудена от обстоятелства-
та, каза още президентът на КТ
"Подкрепа" Димитър Манолов.ç

нистър-председателят
Стефан Янев освободи от
длъжността заместник-
министър на икономиката
Калина Константинова и
Яна Балникова.

Освободена от поста е
заместник-министърът на
туризма Даниела Стоева-
Иванова, съобщи Инвес-
тор.бг.ç

Íàêðàòêî



Димитър Манолов



- Доц. Попиванов, направо на въпро-
са, ясен е списъкът с новите служебни
министри, но Асен Василев и Кирил Пет-
ков не са сред тях. Очаквано ли беше и
това ясна индикация ли е, че ще станем
свидетели на така разгорещено спрягани-
ят вече почти месец така наречен поли-
тически проект на "харвардските отлич-
ници"?

- Във всеки случай новините от указа
на президента за новия служебен кабинет
са две. Едната, вие споменахте, отсъстви-
ето на знаковите имена Кирил Петков и
Асен Василев, както между другото и на
транспортния министър досегашният. А
втората новина е запазването пък на всич-
ки останали министри от служебния ка-
бинет. Защо и второто нещо е новина?
Защото това показва определена приемст-
веност, това показва, че в следващите ме-
сеци ще можем да очакваме от служебно-
то правителство практически същата по-
литика, която наблюдавахме през послед-
ните месеци в досегашния служебен каби-
нет. И това е важно, понеже докато няма-
ме все още редовно правителство, трябва
да наблюдаваме какво прави служебното.
Иначе по отношение на другата новина
за отсъствието на Кирил Петков и Асен
Василев, от няколко дена това вече не е
изненада и наистина подхранва изцяло
появилите се вече информации, че те под-
готвят свое участие в парламентарните из-
бори под някаква форма, която вероятно
ще разберем до дни.

- А ще отнемат ли те нечии гласове и
на кого по-скоро - на партиите на про-
теста или на тези на статуквото?

- Преди всичко аз съм противник на
това, което партиите в България много
обичат да правят, а именно да говорят
за своите избиратели като някакъв вид
движима собственост, като нещо, което
може да се открадне, може да се бракони-
ерства, може да се отнеме и прочие. Все
пак избирателите са пълнолетни и в пъл-
ни граждански права, сами решават къде
да отидат. Никой няма гарантирани из-
биратели и това би трябвало вече 30 г.
след началото на демокрацията, добре да
се разбира. По отношение позиционира-
нето на евентуалния нов проект, може
единствено да се гадае. Породиха се вся-
какви спекулации, включително за ляв
център или за нещо, което да бъде по-
рационално, което да се стреми към всич-
ки възможни сегменти от избирателното
тяло. За мен поне изглежда по-убедител-
на втората хипотеза - амбицията да се
търси подкрепа във всички среди, с всички
видове избиратели, независимо от тех-
ните нагласи. Но заедно с това ми се ще
да отбележа, че цялата биография, обра-
зованието, посланията, изразените до то-
зи момент позиции, че дори и политики-
те на Кирил Петков и Асен Василев, не
позволяват да мислим за тях като за ле-
ви политици, независимо какво говорят,
всичко това, което те показват, е една
завършена дясно-либерална линия на ми-
сълта, завършена дясно-либерална поли-
тическа концепция, която те последова-
телно я прилагат, включително и като
служебни министри в досегашния каби-
нет. В този смисъл, ако те успеят да прив-
лекат тези избиратели, това ще бъде по
извън политически причини по силата
на някакво харесване.

 - Според някои ваши колеги този про-
ект е малко или много повлиян от прези-
дента, подтикнат ли е от Румен Радев,
вие как мислите?

- Много ми е трудно да дам еднозначен
отговор. Не съм на мястото на президен-
та. Но ми се струва, че президентът неза-
висимо какво е отношението му към досе-
гашните служебни министри, няма да се
ангажира по никакъв начин с евентуал-

Избирателите
не са движима
собственост
на партиите,
нещо, което
може да се
открадне.
Те са пълно-
летни и
с пълни
граждански
права, сами
решават
за кого да
гласуват

ния техен проект, нито с участието на Пет-
ков и Василев в едни парламентарни из-
бори. Не само, защото не бива да го пра-
ви, а и защото няма никакви основания
да го прави. Основната политическа стра-
тегия на президента поне от миналото ля-
то насам е да настоява за максимално ши-
рок спектър от политически сили, които да
са носители на промяната на досегашния
модел на управление, смятан от президен-
та фалирал във всеки - от моралния до
финансовия смисъл на думата. В този сми-
съл президентът може би би гледал с доб-
ро око на такъв проект, но не само на
този, но и на всички останали, които биха
могли да изградят едно ново мнозинство,
мнозинство което да донесе вече качестве-
но различен тип политика в България.

- Но до последно се спрягаше, че Ру-
мен Радев го е страх от избори 2 в 1, но
накрая президентът опроверга слуховете
и точно това направи. В чии ущърб спо-
ред вас са тези избори и опитва ли се
президентът да насочи вниманието към
себе си и към президентските избори, а
не към изборите за Народно събрание?

- При всяко положение ситуацията е
необичайна. За първи път ще имаме
едновременно провеждането на президен-
тски избори и парламентарни избори.
Двете основни институции на управле-
ние в страната с компетенциите на из-
пълнителната власт ще бъдат едновре-
менно излъчени, което разбира се създа-
ва известна несигурност и нестабилност,
но за това не може да се каже, че самият
президент носи отговорност, защото до-
сега можехме още от 4 април да имаме
редовно правителство и изобщо да мис-
лим за парламентарни избори в момен-
та. Просто наистина хипотезата, че мо-
гат да бъдат разграничени с една, две
или три седмици парламентарните от пре-
зидентските избори, е изключително из-
куствена. Тя залага на някакви много ко-
нюнктурни цели и сметки за някакви ди-
виденти, а такива дребни сметки почти
винаги се провалят. Избирателят няма-
ше да избере, ако изборите бяха отделно.
Така че независимо дали това е в инте-
рес на президента или не, това е най-
добро от гледна точка на българския из-
бирател. Големият проблем не е в самата
дата, нито в технологията, за която се
хващаме толкова често, колкото въпро-
сът ще има ли достатъчно ясни посла-
ния, достатъчно убедителни кандидати, ко-
ито да мотивират хората трети път тази
година да отидат да гласуват за парла-
мент и съответно да мотивират хората
да припознаят отново в президента Ра-
дев носителят на надеждата си за промя-
на. Това ще наблюдаваме през следва-
щите 2 месеца и това е изключително
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важно, защото кризата на политическата
система в България, тази криза, в която
живеем вече от доста време насам, поне
от края на лятото на миналата година,
тази криза се дължи включително и на
неразбирането на български граждани за-
що тъй като толкова много политически
партии се заявяват за някаква промяна,
така и не могат в парламента да се раз-
берат. И съответно не могат да свършат
основната си работа. Занимават всички
нас със себе си, с това с кого се разби-
рат, с кого не се разбират, кого обиждат,
кой ги обижда тях, но не се занимават с
най-базовата задача на едни парламен-
тарни партии, а именно да участват във
формирането на правителство, респектив-
но да остават в опозиция. И именно та-
зи криза много трудно ще бъде преодоля-
на без някакъв нов тип послания, без
някакъв нов тип надежда, че вече има
разбиране за това как трябва да изглеж-
да България след 14 ноември и това вече
ще бъде както задача на партиите за пар-
ламентарните избори, така и задача на
кандидатите за президент.

- Вие казахте, че при други обстоятел-
ства вече можехме да имаме парламент.
Какво може да извади България от тази
спирала на избори?

- Само да отбележа тук, понеже се се-
тих като започнахме разговора със слу-
жебните министри Петков и Василев. Ако
техен евентуален проект има каквито й да
било шансове, това се дължи именно на
поредица от предсрочни избори и невъз-
можността на партиите да направят мно-
зинство и да съставят редовно правителс-
тво в два поредни парламента. Ако слу-
жебният кабинет на президента беше прик-
лючил с едно ново редовно правителство,
ние вероятно щяхме да бъдем забравили
дори техните имена. Всъщност, когато пар-
тиите не работят в парламента, основна-
та им работа, повтарям, е да направят
правителство, тогава хората започват да
се оглеждат за онова нещо, което работи
в България, а именно служебният каби-
нет, съответно неговите най-видни предс-
тавители. Т.е. шансовете на Петков и Ва-
силев се дължат преди всичко на неспо-
собността на партиите в парламента да
излъчат правителство, иначе можехме от-
давна да се чудим кои бяха тези и какво
ще направят. Иначе от гледна точка на
перспективата, виждаме, че излизането от
кризата според мен може да бъде в резул-
тат само на една хипотеза, която може да
се реализира, може и да не се , а това е
съставянето на работещо правителство без
ГЕРБ и ДПС. Дали ще стане в следва-
щия парламент, не мога да кажа.

- Да очакваме ли преструктуриране на
парламента след следващите избори и въз-
можно ли е да сме свидетели на коали-
ция ГЕРБ-БСП-ДПС?

- В българската политика по принцип
всичко е възможно и то това я прави
може би толкова интересна и обърква-
ща. Но на мен ми се струва, че твърде
кратко е времето след края на епохата на
Борисов, след края на неговото 12-годиш-
но участие във властта, за да може с ле-
кота да бъде прекрачена тази бариера и
ГЕРБ отново да се превърне в желан пар-
тньор. Но дори и това да стане, това не
би довело до особена стабилност, понеже
ще възпроизведе същата ситуация, съ-
щият тип управление и същият тип вза-
имоотношения, които доведоха хората на
улицата и които внушиха на твърде мно-
го българи усещането за безпътица, за
безперспективност, за някакъв застой, с
което свързваме безспорно третия каби-
нет на Борисов.

Интервюто е на Радио "Фокус"
(Със съкращения,

заглавието е на ЗЕМЯ)
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От 1989 до 2019 г. в
България завинаги затва-
рят врати 2544 училища.
Броят на работещите е
2456  - със сто по-малко
от тези през 1885 г.,
когато населението на
България е било 3 млн.
души при днешни над
6 млн. българи. Изследва-
ния сочат, че днес Бълга-
рия е на последно място
в ЕС по грамотност,
припомня veristas.eu.

До Освобождението по
българските земи има
1088 училища, защото
през Възраждането е
въпрос на престиж всеки
град и по-рядко село да
има свое училище, разби-
ра се, малка сграда с 3-4
класни стаи. Децата учат
основно "Рибния буквар"
на д-р Петър Берон - и
буквар, и енциклопедия.

В големите български
градове пък в 50 училища
цели 5 години учат основ-
ните дялове на науката. И
три гимназии имаме -
Априловската в Габрово,
Пловдивската и Болградс-
ката (в Русия, в областта
Бесарабия, населена с
българи), а и едно търгов-
ско училище в Свищов
имаме. В Елена пък Петко
Славейков "лее" даскали в
своята "Даскалоливница",
т. е. подготвя учители.

След Освобождението
през 1878 г., когато нито
Конституцията сме гласу-
вали, нито правителство
имаме, един "Привреме-
нен  устав  на народните
училища" призовава
всички краища на Бълга-
рия да почват да отварят
първоначални училища
(3  години), по-богатите
общини - средни училища
(с 2 години "отгоре"), а
градовете - главни учили-
ща (с 4 години "отгоре"),
защото няма време за
губене - само 3% от
българския народ може да
чете и пише, т. е. на сто
души -  трима.

И когато в 1879 г. най -
достойните българи се
събират в Търново на
Учредително събрание и
гласуват Конституцията,
се обединяват около
идеята, че образованието
е "основата на напредъка
на народа ни и за който
народ образованието е
задължително, той успя-
ва". Ето защо

записват в Конститу-
цията първоначалното
образование
да е безплатно и
задължително.

За две години отварят
356 училища, а след като
тук пристига чехът Конс-
тантин Иречек и става
министър на просветата,
се изработват училищните
закони и училищната
система - първоначално

Ïå÷àëíèÿò ïðåõîä - çà 30 ãîäèíè
ñà çàòâîðåíè 2544 ó÷èëèùà

Áàùèòå íà Òúðíîâñêàòà êîíñòèòóöèÿ ñà åäèííè, ÷å
îáðàçîâàíèåòî å „îñíîâàòà íà íàïðåäúêà íà íàðîäà íè, è çà
êîéòî íàðîä îáðàçîâàíèåòî å çàäúëæèòåëíî, òîé óñïÿâà“
училище, средно училище
и гимназия.

И макар в 1885 г. в
България да има вече 2556
първоначални училища,
нов закон този път не
препоръчва, а направо
заставя всяка община да
отвори най-малко едно
първоначално училище и
да го издържа,  понеже
на този етап държавата
няма пари, а на ежегодни
общински събори учители-
те да решават какво ще
учат децата… И понеже
тогава има и частни
училища (католически
колежи, мюсюлмански
училища и подобни),
законът казва те да се
издържат сами.

През 2017 година в
България, член на ЕС,
има 2456 училища -
със 100 по-малко,
отколкото в
1885 година,
когато на всичкото отгоре
българите сме били и
3 милиона.

И към 1900 г. нещата се
понаместват, защото освен
че за пет години отварят
нови 400 училища, 1/3 от
тях са и новопостроени.
Гимназиите стават 165,
занаятчийските училища -
51, за възрастните негра-
мотни българи отварят
неделни и вечерни учили-
ща, отделно училища за
деца със специални обра-
зователни потребности,
както днес ги наричаме.
От 1905 г. държавата вече
подлага и кандидатите за
учители на изпит, плаща и
учителските заплати,
частните училища все така
не получават държавна
помощ, но върху тях се
упражнява строг контрол…

И когато към 1909 г.
държавата вижда, че
нещата вървят добре, нов
закон "застопорява" струк-
турата на българското
училище, така че с дребни
промени тя се запазва
цели 40 години. Началното
училище, задължително и
безплатно, е 4 години,
следва 3 години прогимна-
зия и после 5 години
гимназия или професио-
нално училище, в което
само последните 2 години
се учат специални предме-
ти. Гимназиите са три
вида, като всичките учат
по еднакви програми, но в
реалните с превес на
естествените науки и
математиката, в класичес-
ките учат латински и
гръцки език, а в полукла-

сическите - само латински.
И в 1912 усилията в про-
дължение на повече от
трийсет години дават
такива плодове, че се
заговаря за "българското
чудо".

В сравнение с
балканските държави
ние сме на първо
място по брой ученици
в задължителното първо-
начално училище, по брой
училища (3525), по брой
учители (10 013) и по брой
ученици (439 207), а и като
цяло българският народ е
най - грамотен. И това се
случва само защото
държавата си поставя цел
и я преследва, общините
не се помайват, а дейст-
ват, при това с всеобща
народна подкрепа.

И само да вметнем, че
взискателността към
учениците е така висока,
че само 1/3 от гимназисти-
те се дипломират, затова
пък най - добрите… И с
държавни стипендии те
продължават обучението си
в Софийския университет и
в чужди университети.

Може би тук е мястото
да кажем, че от 1878 до
1944 г. българското обра-
зование винаги е било
подпомагано от богати
българи и от повече от 50
благотворителни организа-
ции, чиито парични фон-
дове ги набират пак от
тия хора, но и от всички
българи… И всичко това
се прави с мисъл - да се
изучат всички български
деца, защото без образо-
вание няма нито личен,
нито народен прогрес.

Та през Балканската
(1912), Междусъюзничес-
ката (1913) и Първата
световна война (1914 -
1919) по разбираеми
причини много училища ги
затварят, но въпреки това
в 1920 имаме 3637 начал-
ни училища, 444 прогимна-
зии и 87 гимназии…

Просветният министър
от БЗНС Омарчевски

освобождава детската
литература от данъци.

В края на 30-те години
в Европа, а и в България
"замирисва" на война и
българските правителства
съсредоточават внимание-
то си натам, но въпреки
това в 1939 г. у нас има
4743 училища, 1932 про-
гимназии и 139 гимназии
и може да е имало недос-
татъци, не може да е
нямало, но по това време
българското образование
с нищо не пада по-долу от
европейското.

После идва 1944 г. и
политическата система, а
и всичко се сменя, само
образованието не го
пипат. Правят гимназиите
четиригодишни, а след 15
години, когато индустриал-
на България има все
повече нужда от работни-
ци, отварят професионал-
но-технически училища и
техникуми. Преди това
отварят и езикови гимна-
зии и според много хора
днес те са били само за
децата на комунистичес-
ките големци, но понеже
проверихме нещата,
бихме казали - не само…

И да кажем, че

в 70-те и 80-те години
по качество на образо-
ванието си България е
измежду водещите
държави в света.

Факт е, че училището е
идеологизирано, че учени-
ците ходят на селскосто-
пански бригади и военно
обучение, но днес хората
си спомнят за тези неща с
възторг. Купонът за учени-
чески стол е струвал 50
ст., за някои деца и без-
платен, имало е и летни
детски лагери на морето
или на други места - за 20
дни се е плащало 20 лв., а
за трето дете в семейство-
то - 40 стотинки.

Завършилите по време-
то на социализма и малко
след 1989 г. имат и богата
обща култура, и са напъл-

но грамотни, а на остана-
лите се извиняваме…

В 1989 г. в България
има 5000 училища, а
нататък започва съсипията
на българското образова-
ние, защото масово се
затварят заводи и предп-
риятия, по селата хората
остават без работа, едни
тръгват с децата си към
града или "навън", но
понеже остават малко
деца, почват да им затва-
рят училищата, някъ-
де ги обединяват, но много
родители се притесняват
децата им да пътуват
всеки ден по 10-15 км… От
друга страна, никой вече
не иска да учи в професи-
онално училище или
техникум, защото каква е
ползата, като после няма
да има къде да работи.

И понеже на управлява-
щите българското образо-
вание им е много важно,
след учителската стачка в
2007 г. те си измиват
ръцете с т. нар "делегирани
бюджети", които за 10
години слагат окончателно
кръст на българското
училище. Ежегодно на
ученик се отпускат по
1400-1500 лв. (от януари
2018 г. и на учениците в
частните училища) и с
общия бюджет училищата
се самоиздържат. И в
големите градове се
оправят, освен че тук текат
какви ли не пари от какви
ли не фондове и фонда-
ции, но в селско училище
със 100 деца това няма
как да стане.

Изследвания сочат, че
днес България е на пос-
ледно място в ЕС по
грамотност, 40% от 16-го-
дишните ученици са
функционално неграмотни,
миналата година на изпи-
та по математика след
7-и клас 12% от учениците
имат пълни двойки (по
тази причина "свалят"
прага на тройката), а
университетите първата
година имат спецкурс по
правопис и пунктуация…
Бизнесът твърди, че не
може да намери подготве-
ни работници, а България
е и абсолютен рекордьор
по нито учещи, нито
работещи хора на възраст
между 16 и 25 години…

Неравенството между
елитните и периферните
училища е драстично -
възпитаниците на първите
отиват да учат "навън",
"възпитаниците" на втори-
те стават потенциални
емигранти или аутсайдери.

По материали от
интернет, със съкращения,

заглавието е на ЗЕМЯ



IN MEMORIAM 20.09.2021
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

8

Преди три години ни на-
пусна една от най-просвет-
лените и извисени духом лич-
ности - художникът Светлин
Русев. Приживе той подгот-
ви удивителен вернисаж и го
изложи в столичната галерия
"АРТЕ". Това всъщност пред-
ставляваше духовното му за-
вещание, в което видяхме не-
говите визии за пътя на Стра-
данието и пътя на Изкупле-
нието. Само на пръв поглед
изглеждаше, че смъртта поп-
речи на художника да под-
готви завършената експози-
ция. В постоянните си през
годините усилия концептуал-
но да формулира Пътя, да
проследи нашепванията на
интуицията и отделните блес-
тящи хрумвания, авторът
добре осъзнаваше, че е не-
възможно, а и ненужно да
се гони крайната степен на
завършеността. Обратно, жи-
вата динамика на живота
предполага винаги постоян-
но движение и непрестанни
превъплъщения на формите.
Маестрото цял живот вър-

веше към разбирането, че
цвета и формата на камъка
говори за душата му, че око-
то на всяка буква е знакова
и алегорично символно на-
товарена рисунка. Всъщност
в преследването на загадка-
та на Пътя постоянно са би-
ли насочени неистовите уси-
лия, свързани с проследява-
нето на невероятните прели-
вания на формите и транс-
формациите на различните
материали. Именно защото
Маестрото добре осъзнава-
ше, че в преминаването от
живата в неживата материя
и обратно, се крие загадката
на запазването на енергия-
та. Ето защо във всички по-
редни експозиции на Свет-
лин Русев в последните де-
сетилетия от живота му се
съдържаха емблематични
послания за преходното - Пъ-
тя на суетата, лъстта, власто-
любието, алчността, плебей-
щината, омразата и пр. И Пъ-
тя на непреходното - вечни-
те ценности, божествените от-
кровения, Изкуплението, Със-
траданието, Милосърдието и
Всеопрощението.
Художникът жадуваше да

прозре Абсолюта, макар да
знаеше, че той е непости-
жим, и вярваше, че основ-
ното предназначение на Чо-
века е да върви по пътя на
праведните, защото пътят на
нечестивите ще погине, как-
то е казано в Псалтира.
След като Маестрото на-

пусна тази печална и пуста
земя, неговият колега ярки-
ят съвременен художник
Иван Димов публикува във
в. "Стандарт"  кратка бележ-
ка с разтърсващо съдържа-
ние. Лайтмотивът й гласеше
- без Светлин е тъмно. И на-
истина и днес виждаме как

Ñâåòëèí Ðóñåâ - ïúòÿò íà
äóõîâíîòî ïðîñâåòëåíèå
Ìàåñòðîòî íà ÷åòêàòà ñå îïèòâàøå äà îñúçíàå è ïðîçðå ãëàâíîòî ïðåäíàçíà÷åíèå íà ÷îâåêà,
çàãàäêàòà íà íåãîâîòî ñúùåñòâóâàíå, ñâðúõçàäà÷àòà íà çåìíèòå ìó ïðåâúïëúùåíèÿ

съвременното българско об-
щество е потънало в дълбок
и мрачен сън, как лотофаги-
ята, нихилизмът и повсемес-
тната властимаща простащи-
на и плебейщина са го прев-
зели до такава степен, че то,
уви, вече няма почти никак-
ви съпротивителни сили. Гла-
совете на будните духом лю-
де стават все по-самотни и
заприличват на гласа на Ви-
кащия в пустинята.
Именно затова, преди да

си отиде, Маестрото предла-
гаше на отечествената об-
щественост експозиция след
експозиция, които имаха
свръхзадачата да събудят на-
ционалното чувство за чест,
дълг и достойнство, да ни
припомнят, че ние сме ду-
ховни наследници на някол-
ко велики цивилизации и ня-
маме право да не защита-

ваме техните исторически
послания, нямаме право да
забравяме своята роля на
стражи и преносители на
благородната им енергия към
бъдещето. Лайтмотивът на те-
зи изложби и експозиции и
върховното послание, което
те отправяха към публиката
бе, че има и друг Път, освен
пътя на материалното изли-
шество, охолство и самодо-
волство, освен изкусителна-
та песен на властовите си-
рени и лъстивото примамва-
не на суетата, празнодумие-
то, горделивостта, завистта
и зломислието.
Цяла серия маслени плат-

на, акварели, рисунки, гра-
фики, стенописи, работени в
продължение на няколко де-
сетилетия, носеха знаци и
дълбоки символи, които го-
вореха много повече откол-

кото думите. Но не само със
собственото си творчество
Светлин Русев се опитваше
да осъзнае и прозре глав-
ното предназначение на чо-
века, загадката на неговото
съществуване, свръхзадача-
та на земните му превъплъ-
щения. Това той правеше и
чрез изключителната си со-
циална активност и будното
си гражданско съзнание. Не-
ка припомним неоценимата
му заслуга за преоткриване-
то на класически български
художници и скулптори през
60-те - 80-те години на мина-
лия век, мнозина от които
бяха неглижирани по идео-
логически причини или по-
ради глупостта на тогаваш-
ните силни на деня.
Уви, виждаме с прискър-

бие, че и след като Маест-
рото си отиде, нищо не се е
променило. Малокултурието
на огромната част от днеш-
ните псевдополитици, които
се изживяват като управни-
ци, не само остават същите,
но и нарастват в експонен-
циална прогресия.
Интелигентната публика

познава поразителната серия
творби, посветени на Пътя.
Има магическа сила и прив-
лекателност в тези пейзажи.
Един път те са издържани
предимно в топли багри - чер-
вено, кафяво, охра. Пътят е
обрамчен със самотни дър-
вета, които светят като све-
щи със загадъчни силуети на
къщи и с коловози или сино-
ри,  приличащи на въпроси-

телни, които се губят в мис-
тичната мараня на хоризон-
та. В други случаи палитрата
е наситена в тъмносиньо, ван-
дайк или почти черно. Мрач-
ните интонации емблематизи-
рат Пътя на духовното разт-
ление, на нравствената по-
гибел, на разпада на отдел-
ната личност и обществото.
Моралистичната тревога на
Маестрото го сродява с най-
будните духом творци от но-
вата история на България -
художници, писатели, актьо-
ри, учени, режисьори…
Разбира се, приживе Свет-

лин Русев осъзнаваше, че не-
говият глас е гласът на Ви-
кащия в пустинята. Но той
не се уморяваше отново и
отново да призовава.: "Бъ-
дете будни, бъдете будни, бъ-
дете будни!" И с изключител-
но концептуалните си експо-
зиции, и с тревожните си ин-
тервюта и статии, и с гнев-
ните си филипики, той сякаш
повтаряше постоянно трагич-
ния въпрос на големия бъл-
гарски поет Валери Петров
от страшното му стихотворе-
ние "Японският филм":

Защо? Нима сте духом голи
подобно оня остров там?
Ако е тъй, то за какво ли
се трудиме над вас, не знам.

От нас зависи кой път ще
изберем - Пътят на правед-
ните или Пътя на нечести-
вите.

Авторът и Светлин Русев

Член-кореспондент на
БАН Иван ГРАНИТСКИ
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Александър СОБКО

Строителството на "Се-
верен поток-2" практически
завърши. Остават само нез-
начителни довършителни
работи. Още тази година,
както се очаква, ще тръг-
нат първите няколко мили-
арда кубически метра газ.
Остава обаче втората зада-
ча - цялостното запълване
на тръбата.

Нека напомним: в края
на август стана известно, че
в резултат на поредната съ-
дебна тъжба към газопрово-
да ще бъдат приложени пра-
вилата на европейския га-
зов пазар, според които 50
процента от неговите мощ-
ности трябва да бъдат ре-
зервирани за различни дру-
ги газови доставчици.

Тук изведнъж се появя-
ва огромен пласт юридичес-
ки задачи: детайли в трак-
товката, възможности за за-
обикаляне на нормите. С то-
ва вероятно ще се занима-
ва "Газпром". За възниква-
нето на този проблем беше
известно още преди нача-
лото на строителството.

Да оставим юридически-
те въпроси настрана. Ако Ев-
росъюзът искаше, той може-
ше да направи изключение.
С други думи, можеше да
постъпи така, както напра-
ви с Трансадриатическия га-
зопровод (TAP), който е про-
дължение на турския TANAP
и доставя годишно в Южна
Европа 10 млрд. куб. м азер-
байджански газ. За него бе
направено изключение и му
бе дадена възможност за
100-процентно натоварване.
Любопитно е, че докато за
"Северен поток-2" по прин-
цип не е възможно да се
намери доставчик, който да
запълни втората половина
от мощностите на тръбата и
това обезсмисля наложени-
те от ЕС ограничения, то в
случая с TAP по европейс-
ките правила "Газпром" юри-
дически има право да пре-
тендира за участие в изпол-
зването на този газопровод.
Мощността на руските га-

Åâðîïà ñàìà ñè íàâëå÷å ãàçîâè ãëàâîáîëèÿ

зопроводи за доставки в
Турция е по-голяма от обе-
ма, който Русия изнася за
тази страна. Тъй че "излиш-
ният" газ би могло да бъде
пуснат по тръбата на TAP.

Още един важен момент.
Както е известно, "Северен
поток-1" също имаше проб-
леми с пълното натоварва-
не на мощностите. Но те бя-
ха свързани с ограничения
на доставките по едно от су-
хопътните разклонения - га-
зопровода OPAL. След това
проблемът отпадна - беше
построено разклонението
EUGAL като продължение
вече на "Северен поток-2".
Така на практика бе постиг-
ната пълна натовареност на
газопровода. По този начин,
докато морската част на га-
зопровода още не беше за-
вършена, EUGAL даде въз-
можност за повече достав-
ки по "Северен поток-1". Се-
га, когато "вторият поток" е
вече готов, в случай на пъл-
ната му натовареност,
EUGAL ще се използва по
първоначалното предназна-
чение - за доставки, идва-
щи по "Северен поток-2".

В крайна сметка, за да
има ефект от пълната нато-
вареност на новия газопро-
вод, трябва да се реши въп-
росът с OPAL. В случай, че
двата проблема не бъдат
решени - непълен достъп до
мощностите на "Северен по-
ток-2" и на OPAL, двете
сложности взаимно ще се
компенсират. Така макси-
малните загуби от ограни-
ченията ще съставят 27,5
млрд. куб. м, - половината
от мощността на "Северен
поток-2", а сумарната мощ-
ност на двата потока е 110
млрд. куб. м.

Засега последното реше-
ние по процеса за OPAL за-
пазва ограниченията благо-
дарение позицията на Пол-
ша. Действията на Варшава
са напълно рационални - ако
ограниченията бъдат отме-
нени, транзитът през Пол-
ша ще намалее. В случай,
че на пълна мощност бъдат
пуснати всички "руски пото-

ци" - двата северни, плюс
турския и синия потоци, то-
ва означава, че Русия мо-
же да експортира за Евро-
па, включително и Турция,
близо 160 млрд. куб. м газ.
С други думи, на "Газпром"
ще са му нужни допълнител-
ни обеми за експорт - око-
ло 40 млрд. куб. м при ба-
зов експорт 200 млрд. куб.
м. Така се появява възмож-
ност за избор между двата
маршрута - през Полша с
капацитет до 36 млрд. куб.
м или през Украйна с капа-
цитет 40 млрд. куб м или по-
вече. Транзитът през Полша
по газопровода "Ямал-Евро-
па" е по удобен, защото е
по-кратък и по-евтин. На це-
ната влияе фактът, че до
Полша газът стига, преми-
навайки по територията на
Беларус, а този участък е
собственост на "Газпром".

Тъкмо затова вълненията
в дългосрочна перспектива
са свързани със съдбата на
украинския транзит. В тече-
ние на близките три години
"Газпром" по сключен вече
договор ще доставя на Ук-
райна по 40 млрд. куб. м газ
годишно. Следователно, ако
през този период новите тръ-
би бъдат напълно натоваре-
ни, ще пострада именно пол-
ският маршрут.

На тези формално пра-
вилни, а всъщност издева-
телски мерки за ограниче-
но използване мощностите
на тръбопроводите, за кои-
то е очевидно, че не може
да бъдат запълнени от дру-
ги доставчици освен руски,

"Газпром" отговаря симет-
рично: компанията доставя
газ в Украйна само в рам-
ките на договорните си ан-
гажименти. А това е мини-
малният обем от транзита,
въпреки очевидния дефицит
на гориво, откъдето идват и
рекордните цени три пъти
по-високи от "нормата". До
септември "Газпром" доста-
вяше в Европа през Украй-
на около 124 млн. куб. м в
денонощие, което е малко
повече от поетите задълже-
ния. От септември обемите
ще бъдат средно по 108 куб.
м в денонощие - точно тол-
кова, колкото е договорено.

Какво да се прави оба-
че, ако въпросът с цялост-
ната натовареност не бъде
решен? Бързи решения не
може да се очакват, но в
средносрочна перспектива
е възможен план Б.

Първо, щом по европей-
ските правила достъпът на
други производители до тръ-
бите на "Газпром" е разре-
шен, тогава заявката на
"Роснефт" да изнася за Ев-
ропа 10 млрд. куб. м газ го-
дишно е напълно логична и
има юридически основания.
В края на август "Роснефт"
депозира такава заявка
пред европейските институ-
ции. Друг е въпросът докол-
ко това отговаря на руски-
те национални интереси. От-
говорът зависи от много по-
казатели: обеми, срокове,
текуща ситуация и от прог-
нозите за европейския и
световен пазар. Засега "Газ-
пром" предпочита самосто-
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ятелно да изнася газ. И все
пак, ако става дума за 100-
процентното запълване на
"Северен поток-2", това съ-
що е възможен вариант.

Има още един начин за
решаване на проблема -
преместване на точката на
постъпване на газа от ев-
ропейските пунктове на рус-
ка територия. В такъв слу-
чай по тръбите вече ще те-
че вече купен, т.е. европей-
ски газ. Разбира се, че в
такъв случай трябва да се
извърши определена юриди-
ческа работа, да се препод-
пише част от договорите и
да се преосмислят условия-
та на транспорта.

Известен опит в това от-
ношение вече има - "Газпром"
продава газ и на собствена-
та си електронна търговска
платформа (ЕТП), но засега
пак от европейски точки на
доставка. Отначало това ста-
ваше чрез системата от тър-
гове, сега - вече с използва-
нето на механизми, анало-
гични на пълноценната бор-
сова търговия. Така постепен-
но се развива руски експор-
тен борсов канал. Ясно е,
че не достига онази ликвид-
ност, която имат западните
платформи. В крайна смет-
ка цените на ЕТП винаги ще
съответстват на цените на
европейските хъбове, а в бъ-
деще на базата на ЕТП мо-
же да се появи собствена
експортна газова борса и
свой газов хъб. Още пове-
че, че в перспектива е въз-
можен още един вариант -
продажба на газ за рубли.
Още през 2019 година "Газ-
пром" извърши продажби на
газ срещу руската национал-
на валута чрез ЕТП с дос-
тавка в Германия.

По този начин се откри-
ва възможност недостатъци-
те на Третия енергиен пакет
на ЕС да се превърнат в
преимущество - да се реши
проблемът за пълната нато-
вареност на експортните
тръби и едновременно с то-
ва Русия да създаде собст-
вен газов хъб и газова бор-
са. А в перспектива да за-
почне редовна продажба на
синьото гориво за рубли.
Колкото до ограниченията,
те се превърнаха в главо-
болие за самия Евросъюз.

Строителството на "Северен
поток-2" бе завършено на фона
на рекордния ръст на европейс-
ките цени на газа. На 15 септем-
ври те надхвърлиха 970 долара
за 1000 куб. м., а вечерта на
същия ден падна до 760. Основ-
ните причини за този скок са ня-
колко: спадът на собствения до-
бив, недостатъчните запаси в ев-
ропейските газохранилища зара-
ди студената миналогодишна зи-
ма и последното горещо лято, а
също поради намаляването дос-
тавките на втечнен газ. Сега има
надежда, че втората северна тръ-
ба ще повлияе на стремителния
ръст на цените и ще реши въп-
роса с очертаващия се дефицит

В очакване на газ по "Северен поток-2"

Êàòî â ïðèêàçêàòà
çà õèòðàòà ñâðàêà

Страницата подготви
Светлана МИХОВА,

в. „Русия днес -
Россия сегодня“

на газ. Според австрийския ми-
нистър на икономиката в 10-15-
годишен срок дефицитът в Евро-
па може да нарасне до рекорд-
ните 120 млрд. куб. м.

За галопирането на цените
допринася и неопределеността
на европейските регулатори по
отношение на лицензирането и
реалното пускане на "Северен
поток-2" в експлоатация. Газоп-
роводът съответства на всички
изисквания за техническите
стандарти и за получаване на
различни видове разрешителни,
заявиха от пресслужбата на Nord
Stream 2 AG. Германските газо-
ви регулаторни органи съобщи-
ха във вторник, че са започна-

ли разглеждането на заявката на
Nord Stream 2 AG за нейната сер-
тификация в качеството й на не-
зависим транспортен оператор.

За обявяване на решението за-
конът дава срок от 4 месеца, но
при желание това може да ста-
не и за две седмици.

Директорът на Фонда за на-
ционална енергийна сигурност
Константин Симонов напомни,
че има редица спекулативни и
субективни причини за резкия
скок на цените на газа. Той от-
беляза, че в продължение на го-
дини ЕС създава нов модел на
газовия пазар, в чиято основа
залегна отказът от дългосрочните
заеми. Целта бе да се избегне
възможността Москва да пече-
ли, когато цените падат. Сега
страните, които се изкушиха и
възприеха този модел, и онези,
които се отказаха от проекти за
нови газопроводи, ще плащат
високата цена за проявената
"хитрост". Както се казва, хит-
рата сврака - с двата крака.
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Ôðàíöèÿ îòçîâà ïîñëàíèêà ñè â ÑÀÙ
ñëåä ñêàíäàë çà 56 ìèëèàðäà äîëàðà
Ïîä íàòèñêà íà Âàøèíãòîí Àâñòðàëèÿ ñå îòêàçà îò ñäåëêà çà ôðåíñêè ÿäðåíè ïîäâîäíèöè

Франция отзовава
посланиците си в САЩ и
Австралия след мегаскан-
дал, в който са замесени
56 млрд. долара, подвод-
ници и новият военен
съюз AUKUS. Париж
демонстративно отказа
участие в честванията за
240-годишнината от битка-
та при залива Чесапийк.
Още преди четири години
Франция сключи предва-
рителен договор за под-
мяна на подводния флот
на Австралия. 20-годишни-
те австралийски подвод-
ници трябваше да се
сменят с нови, атомни,
изработени във френски
корабостроителници
срещу 40 млрд. долара,
като целият пакет от
сделката достигаше 56
млрд. долара. През про-
летта на тази година
Австралия потвърди
сделката, но изненадващо
преди дни, тя се отказа от
нея. Отказът на Австралия
от сделката съвпадна с
обявяването на нов вое-
нен съюз между САЩ,
Великобритания и Австра-
лия, който бе наречен
AUKUS и неговото пред-
назначение е да се грижи
за мира в Индо-Тихооке-
анския регион. Съгласно
споразумението САЩ ще
помогнат на Австралия да
придобие подводници с
атомен двигател и обикно-
вено въоръжение.

Всичко това се случи в
навечерието на тържест-
вата по случай 240-годиш-
нината от битката при
залива Чесапийк - ключо-
во сражение по време на

Афганистан не е първа-
та страна, която САЩ оста-
виха в състояние много по-
лошо, отколкото беше, ко-
гато влязоха там. Списъкът
с такива държави е дълъг и
за съжаление продължава
да расте. Една от причини-
те, е че в продължение на
десетилетия ляво-либерал-
ните интелектуалци налагат
радикалния си проект за со-
циално инженерство на
най-бедните хора в света,
които нямат възможност да
възразят. През последните
двадесет години Конгресът
отдели близо милиард до-
лара за износ на фемини-
зъм в Афганистан. Тези па-
ри са финансирали множес-
тво образователни програ-
ми и джендърни изследва-
ния и семинари за афганис-
танските мъже за "борба

войната за независимост,
при което френската
флота разбива английска-
та.

Френски представители
вече изразиха протеста
си срещу новото споразу-
мение, като френските
министри на външните
работи и отбраната заяви-
ха в съвместно изявление,
че "решението е в проти-
воречие с буквата и духа
на сътрудничеството
между Франция и Австра-
лия".

"Изборът на Америка
да изключи европейски
съюзник и партньор като
Франция от структурира-
що партньорство с Авст-
ралия в момент, когато
сме изправени пред
безпрецедентни предизви-
кателства в Индо-Тихооке-
анския регион, независи-

мо дали по отношение на
нашите ценности или по
отношение на зачитането
на многостранността
възоснова на върховенст-
вото на закона, показва
липса на съгласуваност,
която Франция може само
да отбележи и да съжаля-
ва ", казаха те.

Френският външен
министър Жан-Ив льо
Дриан (той бе министър на
отбраната, когато Франция
договори сделката за
подводниците с Австралия)
нарече действията на САЩ
"удар в гърба". Настоящият
министър на отбраната
г-жа Флоранс Парли
добави, че случващото се
е лоша новина за геополи-
тиката и международните
отношения.

Австралия допусна
огромна грешка, коменти-

ра френският посланик в
събота, след като бе
отзован в Париж, след
като Канбера се отказа от
многомилиардна поръчка
за френски подводници в
полза на алтернативна
сделка за ядрени подвод-
ници със САЩ и Великоб-
ритания, съобщават
"Франс 24" и "Ройтерс".
"Мисля, че това беше
огромна грешка, много,
много лошо отношение
към партньорството - тъй
като това не е договор, а
партньорство, което тряб-
ваше да се основава на
доверие, взаимно разбира-
телство и искреност", каза
посланик Жан-Пиер Тебо
каза пред журналисти в
Канбера. Австралия заяви
в четвъртък, че ще отмени
споразумението, подписа-
но през 2016 г. за френски

конвенционални подводни-
ци и вместо това ще
построи най-малко осем
подводници с ядрена
мощност с американска и
британска технология,
след като постигна трист-
ранно партньорство за
сигурност.

Говорителят на Дър-
жавния департамент на
САЩ Нед Прайс каза, че
Франция е "жизненоважен
съюзник" и че САЩ ще се
ангажират в следващите
дни за разрешаване на
различията. Спорът беле-
жи най-ниската точка в
отношенията между Авст-
ралия и Франция от 1995
г., когато Канбера протес-
тира срещу решението на
Франция да възобнови
ядрените опити в Южния
Тих океан и отзова посла-
ника си за консултации.

Âîäåù US-æóðíàëèñò: Íåîëèáåðàëèçìúò å êëîóíàäà, íàëîæåíà ñúñ ñèëà
със стереотипите." Изглеж-
да, че това не се хареса на
афганистанците. И защо
трябва да им хареса?! Въп-
реки предупрежденията, че
налагането на радикална
джендърна политика прово-
кира бунтове, тази полити-
ка продължи. Тъй като Ка-
бул падна, струва си да за-
дадем очевидния въпрос:
Как 16 век победи 21?. Един
от възможните отговори е:
хората в Афганистан реши-
телно отхвърлиха това, ко-
ето нашите лидери настоя-
ваха за тях в продължение
на 20 години.  Оказа се, че
те всъщност не искат сим-
позиуми по джендър изс-
ледвания. И не приеха иде-
ята, че мъж може да заб-
ременее. Смятаха, че е не-
лепо. Те не пожелаха да
мразят своята мъжестве-

ност. Те харесват патриар-
хата. Някои от жените им
също го харесват. И сега
върнаха всичко това обрат-
но.

Претърпяхме фиаско в
Афганистан, защото цялата
тази неолиберална програ-
ма е гротеска. Тя противо-
речи на човешката приро-
да. Не отговаря на нито
един от дълбинните човеш-
ки стремежи. И тази клоу-
нада може да бъде нало-
жена само със сила, само
под дулото на оръжието.
Веднага щом стане ненуж-
на, веднага щом войниците
си тръгнат, хората се връ-
щат към живота, който
предпочитат.

Тъкър КАРЛСЪН
От "Фокс нюз"

(със съкращения, заглавието
е на ЗЕМЯ, превод "Клуб 24 май")

Джо Байдън Еманюел Макрон
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Èòàëèÿ âúâåæäà COVID-ñåðòèôèêàò
çà âñè÷êè ðàáîòíèöè
Ãúðöèÿ îáìèñëÿ äà çàäúëæè çäðàâíèòå
ðàáîòíèöè äà ñå âàêñèíèðàò è ñ òðåòà äîçà

Íàêðàòêî
:

Руският президент
Владимир Путин призова САЩ и
НАТО да поемат разходите за въз-
становяване на Афганистан. Путин,
който е в самоизолация заради
случаи на COVID-19, участва на
двете срещи на високо равнище
на Шанхайската организация за
сътрудничество (ШОС) и Органи-
зацията на Договора за колектив-
на сигурност (ОДКБ), проведени в
столицата на Душанбе на Таджи-
кистан чрез видеовръзка. Изразя-
вайки подкрепа за контактите меж-
ду ШОС и Афганистан, Путин под-
черта, че организацията трябва да
удвои усилията си за предотвра-
тяване на заплахите от тероризъм,
трафик на наркотици и религио-
зен екстремизъм, произхождащи
от Афганистан.
Рекорд
беше поставен тази година в про-
учване за отношението към Съвет-
ския съюз, редовно провеждано
в Русия. Когато отговарят на въп-
роса "коя политическа система ви
се струва най-добра", броят на
респондентите, избрали опцията
"съветската политическа система",
достига безпрецедентните 49%. В
хода на проучване, проведено от
Аналитичния център на Юрий Ле-
вада (Център Левада) през август
т. г. бяха получени много безпре-
цедентни резултати. Според про-
учването 62% от руснаците са за
държавното планиране и разпре-
деление в икономиката. Това е най-
високият резултат във всяко изс-
ледване след разпадането на Съ-
ветския съюз.
Изпълнителният
директор на МВФ
Кристалина Георгиева отрече твър-
денията, че е оказвала натиск на
служители на Световната банка да
променят данни в доклад в полза
на Китай по времето, когато е би-
ла главен изпълнителен директор
на Световната банка, след като
бордът на директорите на МВФ за-
почна разследване по случая. Ге-
оргиева използва насрочена по-
рано среща с наброяващия 2700
души персонал на МВФ, за да ко-
ментира констатациите, съдържа-
щи се в публикуван в четвъртък
независим доклад за нередности
в данните на Световната банка в
класация на страните по света спо-
ред бизнес климата в тях. "Нека
ви го кажа съвсем просто. Това
не е истина. Нито в този случай,
нито преди или след това не съм
оказвала натиск на служители да
манипулират данни", каза Георги-
ева. Докладът установява, че Ге-
оргиева и други високопоставени
служители на Световната банка са
прилагали "неправомерен натиск"
върху служители, за да се пови-
ши рейтингът на Китай в класаци-
ята за бизнес климат.

О Б Я В Я В А
На 22.10.2021 г. от 10.00 часа ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за

продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
1. УПИ IХ-369, кв. 37 по регулационния план на с. Априлово, одобрен със Заповед №О-

692/07.08.1968 г., с площ от 766 кв. м.
Начална тръжна цена за продажба на имота 38 790.00 лв. /тридесет и осем хиляди

седемстотин и деветдесет лева/ без ДДС.
2. УПИ Х-общ., кв. 26 по регулационния план на с. Белопопци, одобрен със Заповед №АБ-

470/30.12.1982 г., с площ от 608 кв. м, при граници: от изток - край на регулацията, от запад
- улица, от север УПИ IX-общ. и от юг - УПИ XI-общ. За имота е съставен Акт за частна
общинска собственост №662 от 20.03.2002 г., вписан в книгите за вписване от 27.04.2021 г.,
вх. рег.№979, акт №70, том IV, партида 49554, при Агенция по вписванията - Служба по
вписванията гр. Елин Пелин.

Начална тръжна цена за продажба на имота 9970.00 лв. без ДДС.
3. УПИ ХI-общ., кв. 26 по регулационния план на с. Белопопци, одобрен със Заповед №АБ-

470/30.12.1982 г., с площ от 608 кв. м.
Начална тръжна цена за продажба на имота 9 970.00 лв. без ДДС.
4. УПИ ХIII-общ., кв. 26 по регулационния план на с. Белопопци, одобрен със Заповед

№АБ-470/30.12.1982 г., с площ от 615 кв. м.
Начална тръжна цена за продажба на имота 10 080.00 лв. без ДДС.
5. УПИ ХIV-общ., кв. 26 по регулационния план на с. Белопопци, одобрен със Заповед

№АБ-470/30.12.1982 г., с площ от 636 кв. м.
Начална тръжна цена за продажба на имота 10 424.00 лв. без ДДС.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена за съответния УПИ за който

се участва, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната
документация, в срок до 16:00 ч. на 21.10.2021 г.

Всеки желаещ да участва в търга е длъжен да закупи и попълни необходимата тръжна
документация. Цена на тръжната документация: 30 лева с включен ДДС. Закупуването и
получаването на тръжната документация се извършват в Център за административно обслуж-
ване на община Горна Малина в срок до 16:00 ч. на 21.10.2021 г.

Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Център
за административно обслужване на община Горна Малина в срок до 16:00 ч. на 21.10.2020
г., в надписан, непрозрачен плик, върху който се посочват: наименованието на кандидата за
участие, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес; наименованието на търга,
УПИ за който се участва и подават документите. При подаването им се получава входящ
номер от деловодната система.

Оглед на посочените недвижими имоти в община Горна Малина може да се направи всеки
работен ден до 15:00 ч. на 21.10.2021 г., с представител на община Горна Малина, след
предварителна заявка и закупуване на тръжна документация.

При необходимост втори търг ще се проведе на 12.11.2021 г., от 10:00 ч.
За допълнителна информация тел.: (07152) 23 20.

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
Софийска обл., п.к. 2131, тел. (07152) 2320, 2270, 2302,

факс 2252, e-mail:GMalina@abv.bg

О Б Я В Я В А
На 21.10.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок

от 5 години, на имот - частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с
идентификатор 46231.39.175, с площ от 3341 кв. м, трайно предназначение на терито-
рията - земеделска, начин на трайно ползване "Гори и храсти в земеделска земя",
категория на земята при неполивни условия - IV, с номер по предходен план 000175,
находящ се в местността "Лиската", в землището на с. Макоцево, община Горна Малина,
за разполагане на пчелни кошери, при начална месечна тръжна цена от 83.50 лв. с
включен ДДС, начален час 09:00 ч.

Депозит за участие в размер на 8.35 лв., платими в касата на Общината или по
банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 16:00 ч. на 20.10.2021 г.

Всеки желаещ да участва в търга е длъжен да закупи и попълни необходимата тръжна
документация. Цена на тръжната документация: 10.00 лева с включен ДДС. Закупуването
и получаването на тръжната документация се извършват в Център за административно
обслужване на община Горна Малина в срок до 16:00 ч. на 20.10.2021 г.

Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в
Център за административно обслужване на община Горна Малина в срок до 16:00 ч. на
20.10.2021 г., в надписан, непрозрачен плик, върху който се посочват наименованието
на кандидата за участие; адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, наиме-
нованието на търга, за който се подават документите.

Оглед на общинския имот в с. Осоица може да се направи всеки работен ден до
15:00 ч. на 20.10.2021 г., с представител на община Горна Малина, след предварителна
заявка и закупуване на тръжна документация.

При необходимост повторен търг ще се проведе на 29.10.2021 г., от 11:00 ч.
За допълнителна информация тел.: (07152) 23 20.

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
Софийска обл., п.к. 2131, тел. (07152) 2320, 2270, 2302,

факс 2252, e-mail:GMalina@abv.bg

Ìåðêåë ñòàíà ïðîòîòèï íà ïëþøåíî ìå÷å
Фабрика за мечета в Кобург,

Германия, създаде колекционерс-
ко плюшено мече на стойност 189
евро, за да отбележи напускането
от Ангела Меркел на поста й като
германски канцлер, пише БГНЕС.
Фабриката с вековна история пра-
ви плюшени мечета, посветени на
известни личности. В колекцията
й има мечета на бившите прези-
денти на САЩ Барак Обама, Тео-
дор Рузвелт и Ейбрахам Линкълн,
на бившия германски канцлер Хел-
мут Шмит и на кралица Елизабет
II.

"Всичко, което има статут и име
в света, е представено в нашия
шоурум", казва директорът на фаб-
риката Мартин Херман. Според не-
го производителите на компания-
та не създават играчки за деца, а
предмети на изкуството.

"Мечето Меркел" е облечено в
червено сако и черни панталони
и, подобно на известния му про-
тотип, е сгънало пръстите си във
формата на ромб пред себе си. То
също има мъниста в цветовете на
германското знаме.

Изборите за германския Бун-
дестаг ще се произведат на 26 сеп-
тември. Ще бъде сформирано но-
во правителство и ще бъде изб-
ран нов канцлер. Меркел вече ня-
ма да бъде преизбирана за феде-
рален канцлер. ç

Производителят ще
направи само 500 та-
кива играчки, една от
които ще бъде пода-
рена лично на Анге-
ла Меркел. Тя ще по-
лучи играчка номер
16. Това число сим-
волизира броя на го-
дините, прекарани от
Меркел като канцлер.

Италианското правител-
ство одобри нова мярка, с
която прави сертификатите
за ваксинация, преболеду-
ване или отрицателен PCR
тест задължителни както
за публичния, така и за
частния сектор, пише
БГНЕС. Очаква се решени-
ето да започне да важи от
15 октомври и да остане в
сила до края на годината.

"Въвеждаме задължени-
ето работниците да имат
COVID-сертификат, като с
това постигаме две цели:
правим работните места
по-безопасни, и засилваме
ваксинационната кампания
в страната", каза здравни-
ят министър Роберто
Сперанца.

Гърция обмисля да
задължи здравните работ-
ници да се ваксинират и с
трета доза

Правителството в
Гърция обмисля да задъл-
жи здравните работници
да се ваксинират и с

допълнителна (трета) доза
срещу COVID-19. В същото
време студентите в южна-
та ни съседка масово се
ваксинират, за да могат да
посещават университетите,
пише Епицентър.

"Работещите в здравна-
та система трябваше вече
да са ваксинирани с трета
доза", съобщи председате-
лят на лекарския съюз
Матина Пагони. Лекарите
от Съвета за контрол на
пандемията съобщават, че
има политическо решение
за задължително поставя-
не на трета доза на меди-
ците и социалните работ-
ници в домовете за въз-
растни хора. Очаква се
утре официално изявление
на министъра на здравео-
пазването.

Мнението на епидемо-
лозите в Гърция е, че е
препоръчително всички на
възраст над 60 години да
подсилят здравния си
статус с трета доза.

Преди началото на акаде-
мичната година около 75%
от студентите са ваксини-
рани, информират от
министерството на обра-
зованието. Изисква се
сертификат за пълно
ваксиниране за да се
посещават лекциите в
университетите. Невакси-
нираните студенти са
задължени да представят

отрицателен тест по
няколко пъти на седмица.

Наредбата за влизане в
ресторанти и таверни
само на ваксинирани и
преболедували вече нана-
ся щети на туристическия
бранш. Собствениците на
ресторанти искат от
правителството помощи,
поради рязък спад на
оборота на заведенията. ç

Във Франция се проведе пореден протест срещу санитарните паспорти
и задължителната ваксинация на медиците там. Стотици се събраха
край Айфеловата кула в Париж, за да изразят недоволството си от
мярката, която определят като дискриминационна. През последната
седмица около 3 хиляди здравни служители са отстранени от работа

заради отказ от имунизация.
Снимки Интернет

ÑÀÙ ïðèçíàõà, ÷å àòàêàòà ñ äðîí
â Êàáóë å òðàãè÷íà ãðåøêà

САЩ определиха като трагич-
на грешка мощния въздушен
удар, нанесен с дрон по авто-
мобил в Кабул на 29 август т.г.,
при който загинаха 10 души,
сред които 7 деца, пише Епи-
център. Признанието дойде лич-
но от ръководителя на Централ-
ното командване на САЩ ген.
Франк Маккензи, който коорди-
нираше операцията по евакуа-
цията от Афганистан. Той изпол-
зва пресконференция в Пента-
гона, за да обяви: "Ударът беше
трагична грешка и аз искрено
се извинявам".

В края на август САЩ извър-
шиха нападение с дрон над ав-
томобил, за който твърдяха, че
е на атентатори самоубийци на
"Ислямска държава" (ИД) и е пъ-
лен с експлозиви. Това се случи
ден след терористичен атентат
на летището, който уби над 170
души, в това число и 13 амери-

кански военни. Според САЩ ко-
лата се е насочвала към лети-
щето за нов голям атентат. Опе-
рацията по онова време бе оп-
ределена от американските во-
енни като успешна.

По-късно медии изразиха
съмнения във версията на Пен-
тагона за случилото се, изтък-
вайки, че шофьорът на ударена-
та от дрона кола е бил дългого-
дишен служител на американска
хуманитарна организация, и по-
сочвайки липсата на доказател-
ства, че в автомобила е имало
експлозиви. Сега Макензи приз-
на, че е малко вероятно автомо-
билът или убитите да са били
свързани с "Ислямска държава"
или да са представлявали пряка
заплаха за американските сили
на летището в Кабул. "Чувствам
се отговорен за това и си давам
сметка за въпросите на медии-
те", каза още генералът. ç
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Дните на треньора
Петър Колев начело на
Берое изглеждат преброе-
ни. От началото на сезона
заралии имат 4 победи и
4 загуби след осем мача,
което рязко контрастира с
потенциала и амбициите
на тима. Последното
поражение с 1:2 от Ботев
(Пловдив) в осмия кръг на
Първа лига сериозно
разгневи привържениците.
"15 часа и повече минаха
след мача, а Колев още
треньор ли е? Ръководст-
вото защо мълчи? Явно
Колев ви е по-свиден от
шепата верни фенове",
"Никаква реакция на
ръководството за серията
слаби мачове. Това е меко
казано - несериозно", "В
понеделник - оставка.
Няма понятие от футбол
това момче", "Не Грудев, а
Колев трябва да си ходи",
"Колев, това е Берое, а не
училище за некадърни
треньори", "Петьо, Пе-
тьо...Скоро не е имало
треньор, който от ден

Дните на
наставника на
тима от Стара
Загора Петър
Колев били
преброени

първи да е нежелан", са
част от по-меките комен-
тари на феновете на
официалната страница на
Берое.

По време на паузата
за националните отбори
спортният директор
Валентин Грудев подаде
оставка, а поста му зае
Ивко Ганчев. Нещата
обаче не се промениха
кой знае колко.

Според запознати с
делата на "зелено-белите"
ръководството обмисля за
отправи покана към
Любослав Пенев да
поеме отбора. В момента
той е без работа, след
като бе освободен от
ЦСКА в началото на
сезона. Опция пред Любо
обаче е и завръщане
начело на Царско село,
който също не е особено
убедителен напоследък.

И в края на миналия
сезон играта на заралии
бе под всякаква критика
под ръководството на
Петър Колев. Отборът

завърши шести, като
участието му в първата
шестица бе само присъст-
вено, без нищо запомня-
що се. Тогава обаче шефо-
вете на Берое му гласува-
ха доверие и не потърсиха
друг наставник. Те му
дадоха време да разгърне

Царско село - Локомотив (Пд) 0:2
0:1 Лукас Салинас 69, 0:2 Димитър Кр. Илиев 90+4-

дузпа; червен картон - Христо Попадийн (Царско се-
ло) 82

Арда - Пирин (Бл) 3:0
1:0 Лъчезар Котев 18, 2:0 Иван Коконов 40, 3:0

Тонислав Йорданов 59-дузпа

Ботев (Пд) - Берое 2:1
1:0 Емануел Току 70, 2:0 Па Конате 85, 2:1 Алек-

сандър Цветков 90+3

Черно море - Локомотив (Сф) 1:1
 1:0 Родриго Енрике  9, 1:1 Валентин Николов 84

Левски - ЦСКА 1948 0:0

Ботев (Вр) - ЦСКА  и  Славия - Лудогорец
 след приключване на броя

Ïúðâà ëèãà - 8-è êðúã

Íàêðàòêî



Испанският сенсей
Антонио Олива
отново
е на посещение в България и
помага на най-добрите ни
каратеки. През последните
години световно признатият
международен инструктор работи
в тясно сътрудничество с родната
федерация. Олива е носител на
девети дан и е един от най-
добрите инструктори по карате
в световен мащаб. Още през
2019-а той предрече, че Ивет
Горанова ще стане олимпийска
шампионка. Лагерът е част от
подготовката на националите за
световното първенство в Дубай
през ноември.

Световният футбол
се раздели с
поредната
си легенда. Бившият английски
национал Джими Грийвс почина
на 81 години. Новината беше
разпространена от бившия му
клуб Тотнъм. Това е третият
голям футболист, който умира
през последния месец след Герд
Мюлер и Уилфрид ван Мур.
Джими Грийвс е считан за един
от най-добрите футболисти в
историята на английския
футбол. През кариерата си
бившият нападател е играл за
Челси, Тотнъм, Милан, Уест Хям,
Брентфорд, Челмсфорд, Барнет
и Уудфорд. За националния
отбор на Англия има 44
попадения в 57 мача. С "трите
лъва" Грийвс печели световната
титла през 1966 г.

Áåðîå êàíè Ëþáî Ïåíåâ
çà òðåíüîð

46-годишният Петър Колев едва ли ще изведе Берое при гостуването
срещу Розова долина в мача от турнира за Купата на България утре от

16 часа
потенциала си. Сега обаче
нещата изглеждат доста
по-различно и нищо чудно
да се стигне до негова
смяна. Колев пое "зелено-
белите" през пролетта,
заемайки мястото на
Димитър Димитров-Херо,
който бе освободен.ç

Христо Манолов и Бо-
рислава Иванова спечели-
ха титлата при смесените
двойки за юноши и девой-
ки на европейското пър-
венство по спортна аеро-
бика в италианския град
Песаро. Българите, които
са бронзови медалисти от
световния шампионат в Ба-
ку 2021, получиха оценка
от 20.300 точки за изпъл-
нението си на финала. Ма-
нолов и Иванова бяха с
най-висока оценка и в ква-
лификациите - 20.450 точ-
ки. Титлата е историческа
за България, като тя е пър-
вата за страната ни от пър-
венство на Стария конти-
нент в тази възраст.

На второ място остана
Португалия 2 с 20.000 точ-
ки, а на трето Румъния 2
също с 20.000, но с по-
ниска стойност за изпъл-
нение.

При девойките индиви-
дуално Борислава Ивано-
ва, бронзова медалистка от

Лидерът във Втора лига Хе-
бър (Пазарджик) постигна мно-
го важна победа с 1:0 над Сеп-
тември (София) в мач от 10-ия
кръг на първенството. "Зелени-
те" стигнаха до важните три точ-
ки след попадение на Евгени Иг-
натов в 50-ата минута. На ста-
дион "Георги Бенковски" съста-
вът на Николай Митов имаше

Õåáúð ñïðÿ Ñåïòåìâðè è ïîñðåùà ÖÑÊÀ êàòî ëèäåð âúâ Âòîðà ëèãà
инициативата през по-голямата
част от срещата.

В началото на втората част
Хебър отбеляза важното попа-
дение, което се оказа достатъч-
но за трите точки. Емануил Ма-
нев проби отляво, излъга двама
противници, след което изведе
Игнатов сам срещу Николай Бан-
ков. Бившият капитан на Кариа-

на бе точен и даде аванс на
домакините. През последните
десетина минути гостите упраж-
ниха сериозен натиск, като се-
кунди преди края вратарят Пе-
тър Дебърлиев показа отличен
рефлекс и донесе победата на
Хебър.

Тимът от Пазарджик вече
има актив от 25 точки, като во-

ди с три пред Етър. Победата е
пета поредна за играчите на Ми-
тов, които в четвърти пореден
двубой не допуснаха гол в сво-
ята врата. Сега съставът на "зе-
лените" ще има още повече нас-
троение да посрещне ЦСКА  в
мача  от 1/16-финалите за Ку-
пата на България на 22 септем-
ври.

Други резултати: Созопол -
Ботев (Пд) II 4:1, Янтра (Габро-
во) - Нефтохимик 2:0, Лудого-
рец ІІ - Спартак (Варна) 2:1, Ми-
ньор (Перник) - Монтана 1:1.
Етър - Спортист (Своге) 4:0, Ма-
рек - Литекс 1:1, Септември (Си-
митли) - Струмска слава 1:3 и
Добруджа - Марица (Пловдив)
1:3.ç

Áúëãàðèÿ ñ èñòîðè÷åñêà åâðîïåéñêà òèòëà â Ïåñàðî

световното първенство, ос-
тана последна (осма) с
оценка 19.800 точки. Бъл-

гарката беше втора след
пресявките, но на финала
допусна грешка. Европей-

ска шампионка стана Май-
лис Ланкло от Франция с
20.700 точки.ç

Христо Манолов и Борислава Иванова извоюваха първа европейска титла за България при
смесените двойки за юноши и девойки на първенството по спортна аеробика

Националният отбор на
Италия ще играе на голе-
мия финал на Евроволей
2021. Воденият от Ферди-
нандо Де Джорджи тим дет-
ронира действащите шам-
пиони от Сърбия, след ка-
то ги надигра с 3:1 гейма
във втория полуфинал на

Èòàëèÿ äåòðîíèðà Ñúðáèÿ è å
íà ôèíàë íà Åâðîâîëåé 2021

шампионата на Стария кон-
тинент, игран в Катовице
(Полша).

На финала Италия ще
спори за титлата срещу нас-
тоящия вицешампион Сло-
вения, който се наложи дра-
матично над домакините от
Полша също с 3:1 гейма.ç
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Ден след равенството
на Левски като домакин на
ЦСКА 1948 треньорът на
"сините"  Станимир Стои-
лов говори в предаването
"Арена Спорт" по БНТ по
актуални теми, свързани с
клуба. Мъри се закани, че
ще вкара играчите на
Левски в правия път.

"По време на първия
период може би бях по-
млад и по-праволинеен, с
идеали във футбола. 13
години по-късно  разбрах,
че съм бил прекалено
голям идеалист, защото
виждам, че някои неща в
клуба не просто не са се
променили, но и са се
влошили, което е пагубно
за Левски. Единствената
причина да се завърна на
"Герена"е, че сега е най-
тежкият момент в Левски.
Преди имаше по-добри
времена, имаше и по-добри
финансови предложения.
Имаше моменти, когато с
ръководството не успявах-
ме да се разберем по
някои детайли. След това
обаче Левски стигна вся-
какво дъно. Сега обаче
имаме потенциал в играчи,
имаме и нов спонсор,
който ще гарантира стабил-
ност. Върнах се, защото
виждах феновете на отбо-
ра, които се бяха отчаяли и
се бяха сринали. Те бяха на
лимита да напуснат изцяло
от присъствие мачовете.
Надявам се нашето завръ-
щане да им даде някаква
надежда. Запалянковците
винаги следваха Левски.
Заболяха ги ръцете да
ръкопляскат. Мога да

Ñòàíèìèð Ñòîèëîâ ùå âêàðâà
"ñèíèòå" â ïðàâèÿ ïúò
Тодор Батков гарантираше сигурност, а за футболистите от онзи
отбор клубът бе над всичко, разкри треньорът на Левски

Станимир Стоилов (вляво) обеща "сините" да купуват състезатели,
но не по-възрастни от 23 години, за да може клубът да ги развие

и да изкара пари

Левски и ЦСКА 1948 завър-
шиха 0:0 в здрава битка на ста-
дион "Георги Аспарухов" от ос-
мия кръг на Първа лига. Това
бе първа среща на Станимир
Стоилов на "Герена" след зав-
ръщането му като треньор на
"сините". След равенството
Левски има 8 точки на десета-
та позиция, а ЦСКА 1948 е на
предпоследното място с 5.

Треньорът на ЦСКА 1948
Николай Киров остана дово-
лен след нулевото равенство
срещу Левски на "Герена". "Ед-
но винаги е повече от нула.
Доволен съм от точката, но
имаме още върху какво да ра-
ботим и в двете фази. Срещу
Левски имахме едно-две по-
ложения. Противникът държе-
ше повече топката и отправи
някои опасни удари, но нашият
вратар се справи много доб-
ре. За първи път не допуснах-
ме гол. Мисля, че можем да
се подобряваме в атака. Сега
ни предстои труден двубой за
Купата на България", сподели
Николай Киров след мача.

"Трябваше да играем мал-
ко по-напред, доста се приб-
рахме. В атака трябваше да
направим до-добри и точни
преходи. Липсваше ни точ-
ността, след като отнемахме
топката. Позитивно е, че взех-
ме още една точка, тъй като
доста изоставаме. Във всеки
двубой трябва да се стремим
да печелим възможно най-
много точки. За толкова крат-
ко време , откогато съм тре-
ньор на този отбор, няма как
да изградим стил на игра, ще
ни трябва време. Влизаме в
сгъстен цикъл, в който да тър-
сим продължаване напред за
Купата и победа срещу Царс-
ко село в първенството", до-
бави наставникът на "черве-
ните".ç

Íèêîëàé Êèðîâ:
Åäíî å ïîâå÷å
îò íóëà

обещая единствено много
работа и честност. Това
мога да го обещая на
привържениците", започна
Стоилов.

"Има една прилика, при
моето назначение преди и
сега. Тогава си тръгнаха 16
от скъпите футболисти и
останаха 14 с по-ниски
заплати. Сега е същото,
нямаме скъпоплатени
играчи. Разликата между
двата отбора е, че преди
Тодор Батков гарантираше
сигурност. В двата състава
има разлика и в човешко-
футболен потенциал. За
футболистите от онзи отбор
Левски бе над всичко.
Надявам се и сега да стане
така. Хубавото е построя-
ването на Сектор А, но ако
не го завършим в най-
скоро време, може да се
наложи и той да се събаря.
От спортно-техническа
гледна точка не виждам с
какво можем да се горде-
ем. Само с работа можем
да се вдигнем, другото е
празни обещания. Няма да
се оправдавам. Аз знам
какъв отбор и клуб имаме
в момента. Сега Сираков
има повече ангажименти от
преди, защото трябва да
търси спонсори, за да
подсигури финансовото
състояние на клуба", про-
дължи наставникът на
"сините".

"Предишните треньори
допуснаха грешки, като
през лятото взеха 14-15
футболисти, които не
свършиха работа, а трябва-
ше да се вземат 2-3 стой-
ностни играчи, които

феновете ще сочат с пръст
и ще са доволни от тях.
Левски се превърна в
чалготека заради тези
странни историики с
отбора. Аз гарантирам, че
оставих възпитан и интели-
гентен отбор на средно
европейско ниво. Ще си
изцапам ръцете, но ще
вкарам правила в Левски.
Има една ключова дума -
дисциплина. Но тя не е
само на терена, тя е и при
поведението извън терена,
при отношението към
съперниците и съдиите. Ако
я спазваме, Левски ще
стане отбор за пример. Аз
нямам проблем, защото
поставям Левски най-
отгоре и се съобразявам с
това, кое е най-важно за
отбора", обясни Мъри.

"Държа на всички
играчи, които са сега в
състава, да останат. Ако не
държах на тях, нямаше да

са тук", каза Стоилов по
повод футболистите в
отбора, като обърна внима-
ние и на Георги Миланов:
"Георги е в период на
възстановяване на карие-
рата си. Аз ще изисквам от
него много, защото това
сега е малко. Ще го нато-
варвам още повече. Той и
Ники Михайлов ще получа-
ват нови и нови задачи, за
да се развиват."

Стоилов не пропусна да
коментира и предстоящото
дерби срещу ЦСКА в
неделя, в което ще се
изправи срещу Стойчо
Младенов: "Има и треньор-
ско съперничество, като
това е и мач, в който
Левски трябва да победи.
Извън футбола сме прияте-
ли със Стойчо и резултатът
в този двубой няма да
повлияе по никакъв начин
на приятелските ни взаи-
моотношения." ç

Изпълнителният директор
на ЦСКА 1948 Добрин Гьо-
нов обяви, че клубът ще пус-
не жалба срещу съдийство-
то на мача с Левски (0:0) от
осмия кръг на Първа лига.
"Червените" претендират за
неотсъдена дузпа за игра с
ръка на Димитър Костади-
нов в наказателното поле на
"сините". Гьонов призна, че
е останал разочарован от
поведението на VAR съдия-
та Георги Кабаков след дву-
боя. "Ще подадем жалба
срещу главния рефер Ста-
нислав Тодоров и Георги Ка-
баков. Искам да кажа, че

ÖÑÊÀ 1948 ïóñêà æàëáà ñðåùó ðåôåðèòå
съм разочарован от пове-
дението на Кабаков след ма-
ча. Той се спря да говори с
мен и футболиста Георги Ру-
сев, всичко от наша страна
беше във възпитан тон и по
никакъв начин не сме тър-
сили провокация. Просто го
попитахме защо VAR не сиг-
нализира на главния съдия
за нарушението в наказател-
ното поле на Левски", обя-
ви Гьонов пред "Спортал".

"Да, мачът беше нервен
и равностоен, но когато има
дузпа, защо не се дава?!
Кабаков ни отговори над-
менно, че ние не разбира-

ме от футбол и да се допи-
таме до някой съдия. Явно
това, че беше на Евро 2020
и на Олимпийските игри, му
влияе на самочувствието.
Мисли си, че е хванал Гос-
под за шлифера. Щеше да
е добре да прихване от об-
носките на западноевро-
пейците, а не да се държи
така неучтиво. В крайна
сметка парите за съдийски-
те такси идват от футбол-
ните клубове - смятам, че
заслужаваме по-нормално
и човешко отношение", не-
доволен е  шефът на "чер-
вените". ç

Футболистите на ЦСКА 1948  имаха основателни претенции за дузпа в
86-ата минута, след като топката се спря в ръката на Димитър Костади-
нов (вляво), но реферът Станислав Тодоров бе категоричен, че няма

11-метров наказателен удар, без да ползва помощта на ВАР.

Левски е направил избо-
ра си за нов изпълнителен
директор. Мажоритарният
собственик на клуба Наско
Сираков ще покани адвокат
Иво Ивков за наследник на
Павел Колев и на временно
заемащия длъжността Кон-
стантин Баждеков, твърди

Íàñêî Ñèðàêîâ

êàíè àäâîêàò

çà øåô

íà "Ãåðåíà"

"Котаспорт".
Иво Ивков е генетично

свързан със "сините". Негов
баща е легендата на Левс-
ки Кирил Ивков. Освен то-
ва юристът се ползва с бе-
зупречно име сред "сините"
привърженици. Той нееднок-
ратно е помагал на Левски

по различни правни въпро-
си, като е спестил не малко
средства на клуба, най-ве-
че спасявайки го от солид-
ни неустойки.

Едно от знаковите дела,
които Ивков спечели, бе то-
ва за изискуема огромна не-
устойка от Делио Роси и по-

мощниците му. Общата су-
ма на исковете към клуба
бе за над 340 000 евро.

Както е известно Даниел
Боримиров също ще се за-
върне на "Герена" като част
от Управителния съвет на
клуба, където ще замени
Ивайло Цветков-Нойзи. ç
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05.55 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

/8 епизод/
14.30 Влакът на динозаврите - анимацио-

нен филм
15.00 Когато сърцето зове - тв филм

/8 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg - Черни страници в бъл-

гарската история - предатели и пре-
дателства в борбата за освобожде-
ние

22.00 Октопод - тв филм /4 сезон, 10
епизод/ (12)

23.00 По света и у нас
23.30 Ханибал - 13-сериен тв филм /САЩ,

2013 г./, 1 епизод, режисьор Дейвид
Слейд, в ролите: Мадс Микелсен,
Лорънс Фишбърн, Хю Данси, Каро-
лин Деверна, Хетиен Парк и др. (16)

00.20 Светът и ние /п/
00.40 100% будни /п/
02.35 Култура.БГ /п/
03.30 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.25 Когато сърцето зове - тв филм

/8 епизод/п/

bTV

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

даване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

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. 121
15.00 Премиера: "Буря от любов" - сериал,

с. 12,  еп. 10
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

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

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Татковци" - сериал, еп.1
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" - се-

риал, еп. 45
21.00 "Фермата: Време за пробуждане" -

риалити, с. 7
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 7, еп. 16
00.00 "Чък" - сериал, еп. 3
01.00 "Фамилията" - сериал, еп. 7
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 14,

еп. 112, 113

bTV Action

06.00 Анимационен блок: "Приключенията
на котарака в чизми" - сериал, еп. 23
- 26

08.00 "Чък" - сериал, еп. 12
09.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 22
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 5
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 9
12.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 9
13.00 "Огън под земята" - екшън, трилър

(САЩ, 1997), режисьор Феликс Ал-
кала, в ролите: Стивън Сегал, Марг
Хелгенбъргър, Крис Кристоферсън,
Стивън Ланг и др.

15.00 "Чък" - сериал, еп. 13
16.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 1
17.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 10
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 10
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 4, еп. 6
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Южен вятър"

- сериал, еп. 3
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Законите на Брук-

лин" - криминален, драма (САЩ,
2007), режисьор Майкъл Коренти, в
ролите: Алек Болдуин, Фреди Принц
мл., Скот Каан, Джери Ферара, Мина
Сувари и др.

00.00 "Южен вятър" - сериал, еп. 3
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 10
02.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 6
03.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 10
04.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 1

bTV COMEDY

05.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
06.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 107
07.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
08.00 "Преспав" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
10.00 "Ченгето от Бевърли Хилс 2" - екшън,

комедия (САЩ, 1987), режисьор То-
ни Скот, в ролите: Еди Мърфи, Джъдж
Райнхолд, Юрген Прохнов, Бригите
Нилсен 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./ - сериал
15.30 "Тя е баща ти" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 "Комиците и приятели" (2019) - ко-

медийно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 3, еп. 25, с.

4, еп. 1
19.00 "Преспав" - сериал, еп. 55
19.30 "Тя е баща ти" - сериал, 13 еп.
21.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал,

с. 13, еп. 1, 2
22.00 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 135, 136
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 2, еп. 19, 20
00.00 "Майк и Дейв си търсят гаджета" -

комедия (САЩ, 2016), режисьор
Джейк Зимански, в ролите: Зак Еф-
рон, Адам Дивайн, Ана Кендрик,
Обри Плаза, Стивън Рут, Уенди Уи-
лямс, Стефани Фараси, Сам Ричард-
сън, Кумейл Нанджиани и др. [14+]

02.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" (2019) - ко-

медийно шоу
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 2, еп. 3, 4

08.00 "Шпиони" - екшън, комедия, крими-
нален (САЩ, 2015), режисьор Пол

Фийг, в ролите: Мелиса Маккарти,
Джейсън Стейтъм, Джуд Лоу, Миран-
да Харт, Ниа Лонг, Алисън Джани, 50
Cent, Роуз Бърн, Боби Канавали и др.

10.30 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 2,
еп. 5, 6

12.30 "Трима крале" - екшън, приклюенс-
ки, комедия (САЩ, 1999), режисьор
Дейвид О. Ръсел, в ролите: Джордж
Клуни, Марк Уолбърг, Айс Кюб, Клиф
Къртис, Джейми Кенеди, Майкълти
Уилямсън, Джуди Гриър и др.

14.45 "Търсачът" - военен, драма, романти-
чен (Австралия, Турция, 2014), ре-
жисьор Ръсел Кроу, в ролите: Ръсел
Кроу, Жаклин Маккензи, Дениз Акде-
низ, Райън Кор, Джем Ялмъз, Исабел
Лукас, Олга Куриленко, Джай Корт-
ни, Ялмъз Ердоган и др.

17.00 "Уилсън" - комедия, драма (САЩ,
2017), режисьор Крейг Джонсън, в
ролите: Уди Харелсън, Садра Лий-
Оян Томас, Джуди Гриър, Шон Браун,
Тусант Морисън, Дейвид Уоршофски

19.00 "Мики Синьото око" - криминален,
комедия, романтичен (САЩ, Вели-
кобритания, 1999), режисьор Кели
Мейкин, в ролите: Хю Грант, Джийн
Трипълхорн, Джеймс Кан, Бърт Янг,
Джоузеф Витерели и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Mamma Mia! Отново за-

едно" - комедия, музикален, роман-
тичен (САЩ, 2018), в ролите: Аманда
Сайфред, Пиърс Броснан, Мерил
Стрийп, Колин Фърт, Лили Джеймс,
Джули Уолтърс, Кристин Барански,
Доминик Купър, Стелан Скарсгард,
Джереми Ървайн, Шер и др.

23.30 "Агенти на съдбата" - фантастика,
трилър, романтичен (САЩ, 2011),
режисьор Джордж Нолфи, в ролите:
Мат Деймън, Емили Блънт, Дженифър
Ийли, Антъни Маки, Терънс Стамп

01.45 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 2, еп. 5, 6

03.45 "В пламъци" - романтичен, драма
(Великобритания, Австралия, 2011),
режисьор Джонатан Теплицки, в ро-
лите: Матю Гуд, Рейчъл Грифитс,
Божана Новакович, Кери Фокс, Кейт
Биън, Лех Мацкевич 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" (премиера)

- сериал

15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен
филм

16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити, сезон 3
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, сезон 3
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Черният списък" (премиера) - сери-

ал, сезон 5
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 7
01.30 "Бандитката" - сериал
02.30 "Сияйна луна" - сериал
03.30 "Изпитанията на живота" - сериал /п/
04.30 "Дъщеря ми" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 11

07.00 "Скелети близнаци" - комедия с уч.
на Бил Хадер, Кристен Уиг, Люк
Уилсън, Тъй Бърел и др. /п/

09.00 "Детектив по Коледа" - романтичен
филм с уч. на Емили Алатало, Фран-
ко Ло Прести, Андрю Бушел, Лорън
Холи, Дженел Уилямс и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението " - сериал,
сезон 11, 2 епизода

13.00 "Принцът и аз: Кралска сватба" -
романтична комедия с уч. на Люк
Мейбли, Кам Хескин, Клемънси Бър-
тън-Хил, Джонатан Фърт и др. /п/

15.00 "Идеалната непозната" - трилър с уч.
на Холи Бери, Брус Уилис, Джовани
Рибизи, Ричард Портноу, Гари Дър-
дън, Флоренша Лозано и др. /п/

17.15 "Лице назаем" - екшън с уч. на Джон
Траволта, Никълъс Кейдж, Колм Фе-
оре, Джина Гершон, Джоан Алън,
Доминик Суейн, Ник Касаветис, Але-
сандро Нивола, Харв Преснел и др.
/п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 14

21.00 "Капитан Америка: Първият отмъсти-
тел" - приключенски екшън с уч. на
Крис Евънс, Хюго Уивинг, Самюел
Джаксън, Томи Лий Джоунс, Хейли
Атуел, Стенли Тучи, Доминик Купър,
Себастиан Стан, Тоби Джоунс и др.

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

00.10 "Джанго без окови" - уестърн с уч.
на Джейми Фокс, Леонардо Ди Кап-
рио, Самюъл Л. Джаксън, Кристоф
Уолтц, Кери Уошингтън, Уолтън Го-
гинс и др. /п/

Тв програма - понеделник, 20 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 минималните температури ще са от 9 до 14 градуса. През деня

облачността ще се увеличава и около обед от запад на изток ще завали
дъжд, който до вечерта ще обхване и източните райони, но от запад
валежите ще спират. Ще има временни усилвания на вятъра. Максимал-
ните температури ще бъдат все още сравнително високи, от 25
до 30 градуса. Във вторник минималните температури ще са от 8 до 13
градуса. Денят ще започне със значителна облачност, която от северо-
запад ще намалява. Значителна ще остава  в по-голямата част от деня
в южните и част от източните райони. Там на места ще превали слабо.
Температурите ще се понижат и ще бъдат от 15-18 градуса на североиз-
ток до 23-24 в западната част на Дунавската равнина и Южна България.
С още 2-3 градуса по-висока ще бъде температурата в крайните югоза-
падни райони. Най-хладният ден от седмицата ще бъде сряда. Ще бъде
облачно, с временни разкъсвания на облачността. Есенен ден, с темпе-
ратури сутрин от 6 до 12 и след обяд от 15 до 20 градуса. Малко по-
високи стойности са възможни в крайните югозападни райони. Дъжд
ще превалява на много места в страната, по-значителни валежи ще има
на места на североизток и в източните райони. Ще бъде и ветровито,
със слаб и умерен северозападен вятър.

bTV Cinema, 21.00 ч., Премиера: "Mamma Mia! Отново
заедно" - комедия, музикален, романтичен, в ролите:
Аманда Сайфред, Пиърс Броснан, Мерил Стрийп,

Колин Фърт, Лили Джеймс, Джули Уолтърс, Кристин
Барански, Доминик Купър, Стелан Скарсгард,

Джереми Ървайн, Шер и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 178

ВОДОРАВНО: Манивела. Авоко. Нападател. Лен. Ме-
ласа. Етилен. Сирина. Идомар. ДАМИЛ. Николина.
Посетител. Нак. МАВ. Валат. Мо. Тамил. Завет. Лава.
Аникин (Владимир). Ни. Динар. Киноман. СИНАЛАР.
Килер. Аки. АК. Нотев (Георги). "Кара Танас". Вето. Го.
Инелит. Лад. Сова. Отавино. Тан. "Мана". Ав. "Пира-
мида". Отани (Бернардино). Каламити. Авал. Сакар.
Кавалери.
ОТВЕСНО: Ванеса Паради. Агогика. Налимов (Се-
мьон). Винаров (Иван). Рак. Кипарис. Танака (Хиити).
"Атала". Василева (Цветелина). Алити. Амар. Редан.
Тамара. Аноним. Ла. Анилин. Ранет (Егон). Дик. Мате.
Италик. "Каламата". Етикет. Кик. Сива. Ив (Артър).
ВАЛИДОЛ. Зинин (Николай). ТИНО. Лол. Манолов
(Емануил). Натал. Големинов (Марин). "Метело". Аве
(Мартин). Кенана. Енарета. "Анар". БАН. Ракитин (Ни-
кола). Водевили.
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ÍàêðàòêîÆèâîïèñåöúò Âëàäêî Áàëåâ
ïðåäñòàâÿ èçëîæáà "Áåç çàãëàâèå"



Дълго чаканата 60-
годишнина на МФ "Мар-
тенски музикални дни"
намери израз в прекрасни
концерти, които продължа-
ват до 3 октомври. Фести-
валната публика в тези
трудни времена има
своите срещи с музиката
на сцената в Русе.

Особен интерес предиз-
викват дебютиращите в
България млади и щедро
надарени инструменталисти
- виолончелистът Орелиен
Паскал, лауреат на "Крали-
ца Елизабет" в Брюксел,
който откри феста с Пър-
вия виолончелов концерт
на Шостакович, диригент
Емил Табаков. Както и
френския пианист Люка
Дебарг - лауреат на кон-
курса "Чайковски" в Моск-
ва, който свири Й. С. Бах
до Ал. Скрябин.

Присъстват такива
имена като дебютиращият
на българска сцена Стру-
нен квартет "Йерусалим",

Ìàðèÿ Ëàëåâà
ðåäè "Ïàñèàíñúò
íà àðõàíãåëèòå"
â ðîìàí

"Пасиансът на архангелите",
новият роман на Мария Лале-
ва, излиза на 14 октомври. Из-
дават "Книгомания".

Авторката разказва за се-
мейство, въвлечено в пореди-
ца от конфликти, тайни, обра-
ти, мистерии. "Човешкият свят,
разделен на черно и светло,
ад и рай, лъжа и истина, се
разкрива чрез история, наси-
тена с предизвикателства и
болка", казва тя. Главната ге-
роиня Юстина минава през из-
питания, срещи и раздели, пре-
ди да създаде семейство и да
осинови две момичета. Съдба-
та й е отредила дарбата да раз-
гадава стъпките на човека, ре-
дейки пасианс с тесте старин-
ни странни карти, и да разк-
рива отклоненията на хората
от предначертания план на ду-
шите им. Лалева е автор на
стихосбирките "Личен архив"
(2013) и "Не съм ви ближна"
(2016), които претърпяват ня-
колко преиздавания през го-
дините. Романът "Живот в ска-
лите" (2018) е продаден в ти-
раж над 120 000 екземпляра.ç

Християна Наковска
спечели специалната
награда на конкурса
"Димитър Ненов"
Християна Наковска
спечели специалната
награда в националния
конкурс за млади пианисти
"Димитър Ненов" в Разград.
Възпитаничката на музи-
калната школа "Илия
Бърнев" е носител на
награди и от редица други
конкурси. Нов филм ще
разкаже за живота на Петя
Дубарова и няколко
съдбовни събития от 70-те
години на миналия век.
Филмът е копродукция на
САЩ, Украйна, Русия,
Франция и България. Ще
видим звезден състав в
лентата. Очаква се "WGC 5
/ Досие : Петя Дубарова "
да излезе през пролетта.
Специални издания за 100
години от рождението на
Станислав Лем
"Станислав Лем е невероя-
тен мислител и философ.
За юбилея от рождението
"Колибри" предлага на
почитателите му  две
специални издания на
великолепни романи. Това
е романа му - "Соларис" и
книгата -  "Свят на ръба".
И двете са в превод на
Лина Василева и с оформ-
ление на Люба Халева.
"Свят на ръба" излиза за
първи път на български
език. Ще бъде представена
на 14 октомври в Полския
културен институт. Ще има
вечер, посветена на
Станислав Лем, както и
прожекции на филми по
неговите творби.

"Без заглавие" ще про-
дължи до 14 октомври в
столичната галерия "Серди-
ка".

"Целта е да провокира
посетителите и да им вну-
ши, че изкуството, посред-
ством картините, няма нуж-
да от обяснение, концеп-
ция, разказ, че всеки един
може да открие нещо свое,
без да му бъде натрапвано
мислене, идея, възглед,
смята авторът и допълва,
че за съжаление времена-
та, в които живеем, се
опитват да наложат едно
литературно обяснение, а

един от най-добрите струн-
ни квартети в света, знаме-
нитата пианистка Елена
Башкирова с един забеле-
жителен класично-романти-
чен концерт. Оживяват
поетичните звукови карти-
ни на Дворжак и преработ-
ката за пиано на Ф. Лист
на прочутия вокален цикъл
на Бетовен "На далечната
любима".

С особено интерес
очакваме на 28 септември
и  талантливия руски
пианист Сергей Редкин,
спечелил преди няколко
месеца Втората награда от
конкурса "Кралица Елиза-
бет" в Брюксел. Той ще
свири Първия клавирен
концерт на А. Шнитке -
една от най-красивите и
дълбоко експресивни
творби на композитора.
Love Love Music ще чуем
на 26 септември в изпълне-
ние на Светлин Русев-
цигулка и Йоръм Сон -
пиано.ç

Виенската галерия "Ал-
бертина" организира ма-
щабна изложба по повод
100 години от смъртта на
Модиляни.  В експозоция-
та са 130 работи на творе-
ца, събрани от частни и му-
зейни колекции от три кон-
тинента.

Пандемията наруши пла-
новете на "Албертина", та-
ка че, този мощен майстор
на четката публиката ще
види сега.

Картините на Модиляни,
живял в Ливорно и почи-
нал в своето ателие на 35
години през 1920 г., влизат

Þáèëåéíà èçëîæáà íà
Ìîäèëÿíè â "Àëáåðòèíà"

Eлена Башкирова-пиано

не визуално и душевно въз-
приятие на изкуството".

"Без заглавие" показва
отиващите си неща в истин-
ския свят и пристигащия
нов, кух и безсмислен та-
къв", допълват от "Сердика".
В изложбата живописта е
все още с четка, а не с миш-
ка. Картините на Балев са
различни по големина плат-
на в квадратна форма, из-
пълнени с техниката акрил-
на живопис. Авторът е ро-
ден през 1978 г. в София.
Работил е в ателието на Ди-
мо Балев. Има пет самос-
тоятелни изложби.ç

в числото на най-скъпите в
света. Картините ще прис-
тигнат от Америка, Синга-
пур, Русия, Англия, най-мно-
го от Музея на Пикасо в Па-
риж. Колекцията на Йонас
Нетер - главен покровител
приживе на майстора.

Подборът позволява да
се види Амедео Модиляни
в контекста на уникалните
художници авангардисти.
Изложбата "Модиляни".

"Примитивната револю-

ция" се откри във Виена, га-
лерия Албертина  на 17 сеп-
тември и продължава до 9
януари догодина.ç
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