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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Със свое постановление правителството одоб-
ри план-сметката за разходите по подготовката
и произвеждането на изборите за президент и
вицепрезидент на страната ни, както и за на-
родни представители, които ще бъдат на 14 но-
ември 2021 г. Средствата в нея са в размер на
123,8 млн. лева, съобщи Правителствената ин-
формационна служба. Централната избирателна

Èçáîðèòå ùå
ñòðóâàò

123,8 ìëí. ëåâà

комисия започва да приема документи за регис-
трация на партии и коалиции за участие в избо-
рите "2 в 1" на 14 ноември.

Приемът на документи започва във вторник,
на 21 септември. Той ще се извършва всеки ден
от 9.00 до 17.00 часа.

Крайният срок за подаване на заявления е
до 17.00 часа на 29 септември. < 2
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"Åäèííà Ðóñèÿ"
ïå÷åëè 49,42%
ïðè èçáîðèòå
çà Äúðæàâíàòà
äóìà

Партията на руския
президент Владимир Путин
"Единна Русия" печели
49,42% от гласовете по
партийни листи, сочат
резултатите при обработе-
ни 80,1% от протоколите
за изборите за Държавна-
та дума. Това съобщават от
информационния център на
Централната избирателна
комисия на Русия, пише
Епицентър. Следват
Комунистическата партия
на Руската федерация
(КПРФ) с 19,82%, Либе-
рално-демократическата
партия (ЛДПР) - 7,55%,
"Справедлива Русия - за
истината" - 7,37% и "Нови
хора" - с 5,37%. Само тези
пет партии преодоляват
5-процентната бариера за
влизане в долната камара
на парламента.

Русия от 17 до 19
септември се
проведоха поредните
избори за Държавна
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Êîãàòî ëèäåð è
íàðîä ãëåäàò
â åäíà ïîñîêà

дума. Активността към
момента е над 49%, като
не е отчетен вотът от
електронното и дистанци-
онното гласуване (за
сравнение активността в
България за парламент на
11 юли т. г. бе 42%). В
Руската федерация 225
депутати се избират
мажоритарно, а 225 по
партийни листи. Партията
на президента Владимир
Путин "Единна Русия",
която печели половината
от пропорционалните
гласове и 194 мажори-
тарно избрани депутата, е
на път да получи консти-
туционно мнозинство от
две трети в Държавната
дума.

От месеци в Русия
тече активна предизборна
кампания, а в трите
изборни дни във всеки
регион и изборна секция
имаше чуждестранни
наблюдатели и застъпни-
ци на кандидат-сенатори-
те. Руската изборна
система е значително по-
модерна от нашата - с
електронно и дистанцион-
но гласуване, с адекватно
съчетаване на мажорита-
рен и пропорционален
вот, с националната
програма "Лидерите на
Русия", която подготвя
млади компетентни и
образовани хора, които
биват интегрирани в
политическите партии и
управлението на страната.

С други думи, твърде-
нията на Европарламента
и западните ястреби, че
руските избори са
манипулирани или неде-
мократични са абсолютна
лъжа и  далеч от реал-
ността във великата
северна държава.

През последната
седмица Европарламентът
сътвори един истински
бисер на политическата
конфронтация - обяви, че
няма да признае руските
избори още преди те да
са се провели!? Европей-
ските елити, които от
години са индоктринирани
с русофобия, сякаш не
виждат, че Европа затъва
в идейна, политическа,
институционална криза,
че без диалог с Русия
няма да преодолеят
собствените си проблеми.
И въпреки огромните си
претенции, те са неадек-
ватни и недалновидни за
реалните проблеми на
европейските народи,
които съвсем не страдат
от русофобските комп-
лекси на своите прави-
телства.

Рязкото поскъпване
на тока в Европа се
дължи на новите цени
на газа и при сегаш-
ните стойности на
енергията всяко про-
изводство в държави-
те на Евросъюза ще
стане по-скъпо, а от-
там и нерентабилно,
което ще бъде пагуб-
но за икономиките
през  зимата. Тази тре-
вожна прогноза изра-
зи в интервю за Би-

Òîðîâè çàâîäè ñïèðàò ðàáîòà
çàðàäè ñêúïèÿ ãàç
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Õåáúð ìåñòè
ìà÷à ñ ÖÑÊÀ
íà "Ëàóòà"
Мачът от турнира за
Купата на България по
футбол между Хебър и
ЦСКА ще се играе на
стадион "Локомотив" в
Пловдив, съобщава dsport.
Причина за промяната е
лошия терен на стадион
"Георги Бенковски" в
Пазарджик, който притес-
ни сериозно домакините.
Тревата беше нападната
от болест, а силното
слънце допълнително
усложни нещата. По
програма 1/16 финалът е
в сряда от 16 часа, но
има вероятност да се
играе в друго време, тъй
като стадионът в Пловдив
има осветление. Първона-
чално Хебър бе обявил
"Вход свободен", но при
наложилата се промяна
вероятно ще бъдат
пуснати билети. ç

ъвсем скоро ще бъде обявен иници-
ативният комитет за издигането на
кандидат-президентската двойка, съ-
образно сроковете на ЦИК. Това ка-
за вицепрезидентът Илияна Йото-
ва в Свищов, където присъства на
откриването на новата учебна го-
дина в Стопанската академия "Д.А.
Ценов", предаде БТА.

В комитета ще има хора с най-
различни политически цветове и
идеи, но "смея да твърдя, че сред тях
ще бъде цветът на България". Йото-
ва подчерта, че винаги ще бъде част
от лявото политическо пространст-
во, затова не се съмнява в подкре-
пата на българските социалисти и
на лявомислещите хора. Йотова из-
рази надежда следващият парламент
да бъде съставен от много повече
"читави хора" от заявените 121, ко-
ито да си стиснат ръцете върху пет
или шест приоритета, за които всич-
ки говорят.

"Ние имаме много добър старт и
стабилност, служебният кабинет по-
каза, че може да гарантира сигур-
ността на българските граждани,
особено в условията на криза, на
ковид и на неизвестността, която ни
чака", подчерта тя и изрази надеж-
да, че следващият парламент ще ро-
ди стабилно правителство.

Ñ ïðåçèäåíòà
âèíàãè ùå
ñìå â ëÿâîòî
ïîëèòè÷åñêî
ñåìåéñòâî

Âèñîêèòå öåíè
íà åíåðãî-
íîñèòåëèòå
â öÿëà Åâðîïà
íàíåñîõà òåæúê
óäàð âúðõó
ïðîèçâîäñòâîòî
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Уважаеми читатели,
Следващият брой ще изле-
зе на 23 септември.

ТиВи енергийният ек-
сперт Боян Рашев, ко-
ментирайки момент-
ните стойности на це-
ните на електроенер-
гията, представени от
Energylive. Високите
цени на енергоносите-
лите в Европа нане-
соха тежък удар по
производството на то-
рове и поставя под
заплаха снабдяването
с някои продукти.

Големите индуст-

риални предприятия
като торовите заводи,
които изцяло работят
на газ, спряха времен-
но работа. Още на
първи август заводът
за торове "Неохим"
обяви спиране на ра-
ботата с очакването,
че в края на септемв-
ри или началото на
октомври тя ще бъде
възстановена. Проб-
лемът ще рефлектира
върху целия пазар на

торове, а оттам ще за-
сегне и земеделските
производители, които
са още в началото на
есенната си кампа-
ния. < 5
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Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Регистрирана е рекорд-
но ниска подкрепа към
Народното събрание. Това
показва социологическо
проучване на "Тренд".

Електоралните нагласи
показват, че ГЕРБ-СДС
събират най-голяма подк-
репа (24,4%), на второ
място са "Има такъв
народ" (17,5%) и трети -
БСП (16,6%).

Според данните 4-
процентовата бариера за
влизане в Парламента
премианват още ДПС
(9,3%), новата формация
на бившите служебни
министри Кирил Петков и
Асен Василев (9,1%) и
"Демократична България"
(8,5%).

Политологът от "Тренд"
Анастас Стефанов комен-
тира в "Тази сутрин" по
бТВ , че лидерското
място на партията на
Бойко Борисов може да
се обясни със стабилиза-
ция в политическото им
поведение и отлив на
електорат от "Има такъв
народ".

"Òðåíä": "Ïðîäúëæàâàìå ïðîìÿíàòà"
÷åðïè ãëàñîâå îò ÈÒÍ, ÅÁÃÍÈ è ÄÁ

Ïëàíñìåòêàòà çà èçáîðèòå "2 â 1": 123, 8 ìèëèîíà ëåâà
Със свое постановление

правителството одобри
план-сметката за разходи-
те по подготовката и про-
извеждането на изборите
за президент и вицепрези-
дент на страната ни, как-
то и за народни предста-
вители, които ще бъдат на
14 ноември 2021 г. Средст-
вата в нея са в размер на
123,8 млн. лева, като об-
щите разходи са разпре-
делени за два тура на из-
борите, предвид допуска-
нето за произвеждането
на изборите за президент
и вицепрезидент в два ту-
ра, съобщи Правителстве-
ната информационна служ-
ба.

От стр. 1
Убедителният резултат на

"Единна Русия" е истински
политически феномен. Не само
защото Русия от 2014 г.
постоянно е "наказвана" със
санкции и заплахи, облъчвана е
с мощна и добре платена
пропаганда срещу националния
лидер Владимир Путин, но и
защото все пак има умора както
от дългите години във властта,
така и от COVID-кризата и
съпътстващите я социални
проблеми. И въпреки тези
фактори, руският народ даде
своето доверие към своя
президент Владимир Путин,
който за 21 години успя да
върне на Русия националната
гордост и ролята на световна
сила. Успя да спре разпада на
Русия, да ограничи влиянието на
западноориентираните олигарси
и  разграбването на най-
голямата по територия и богата
на природни ресурси държава в
света. Той възстанови
единството на страната и
многобройните й региони,
етноси, националности и
религии. А неговият лидерски
авторитет и решителност върна
Крим към своето историческо
Отечество - Русия с вота на 97%
от жителите на полуострова.
Под негово ръководство се
формира нова национална
доктрина, базирана както на
традиционните ценности,
православието и историческите
достижения, така и на
модерната държавност,
духовността, науката и
технологиите. Отстоява визията
за новия многополюсен свят (по
концепцията на акад. Евгений
Примаков), в който държавите
трябва да си сътрудничат и
взаимно да уважават
суверенитета и начина си на
живот. Владимир Путин укрепи
ролята на Русия като фактор в
организации като БРИКС, като
постоянен член на Съвета за
сигурност на ООН, стана лице на
надеждата за милиарди хора по
света, които не желаят
едноличното господство и
агресивната намеса на САЩ във
вътрешните им работи и
налагането на техен гръб на
чужди, несвойствени
цивилизационни и политически
модели.

В последните години Путин и
неговият екип сложиха акцент
върху социалната политика и
възраждането на солидарната
държава в Русия, заради което
получиха високата оценка на
руските избиратели.

Не на последно място
сериозна роля за добрия
резултат на "Единна Русия" имат
и водачите на нейната
парламентарна листа, където бе
намерен баланс между
утвърдени политици и нови лица.
Убедителни водачи на листата са
уважаваните сред народа
ръководители - дипломатът от
световна величина Сергей
Лавров и военният министър
армейски генерал Сергей Шойгу.

Лидерският модел "Путин" е
в посока не само на силна и
възраждаща се държава, а нов
модел на реалната политика на
ХХI век- насочена към
интересите и проблемите на
обикновения човек. А когато
властта е в диалог с гражданите,
то и резултатите го показват!

Êîãàòî ëèäåð è
íàðîä ãëåäàò
â åäíà ïîñîêà

Ðåêòîðèòå ñàìè ùå ðåøàâàò êàê ùå ó÷àò ñòóäåíòèòå
Как да започне акаде-

мичната година ще реша-
ва всеки ректор на съот-
ветното висше училище.
Това обяви служебният
министър на образовани-
ето Николай Денков, кой-
то присъства на церемо-
нията по откриване на
академичната година в
УНСС, предаде БГНЕС.

Денков каза, че някои
ректори са решили лекци-
ите да се провеждат он-
лайн, другите дейности да
са присъствени. Ректорът
на УНСС Димитър Димит-
ров заяви, че годината за
студентите при тях започ-

ва присъствено.
Междувременно зам.-

министърът на здравео-
пазването Тома Томов ,
който присъства на сре-
ща на работата на изне-
сен ваксинационен каби-
нет в двора на УНСС отп-
рави апел към всички сту-
денти да се ваксинират. "С
този акт да се повиши вак-
синационното покритие,
да продължи учебният
процес", заяви Томов. Мо-
билният пункт-автобус ще
остане няколко дни в уни-
верситета, като в това
време се подготвя каби-
нет, който да продължи да

работи и след като пунк-
тът приключи там. Д-р То-
мов обяви, че се обсъжда
възможността ваксинаци-
онни пунктове да има и в
други висши училища. Той
каза също така, че мер-
ките към момента дават
резултат. Знам.-министъ-
рът не можа да посочи ка-
къв е броят на ваксини-
раните студенти, както и
на младите хора в Бълга-
рия.

В същото време стана
ясно, ще в УНСС 50% от
преподавателския колек-
тив е ваксиниран и 30%
от студентите. ççççç
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Съгласно чл. 18, ал. 2 от
Изборния кодекс разходи-
те по подготовката и про-
извеждането на изборите
са за сметка на държавния
бюджет, по приета от Ми-
нистерския съвет план-
сметка, съгласувана с Цен-
тралната избирателна коми-
сия. План-сметката за из-
борите се приема не по-къс-
но от 55 дни преди избор-
ния ден.

При необходимост, след
сключване на договор за
доставка на допълнителни
специализирани устройства
за електронно машинно гла-
суване с инсталиран при-
ложен и системен софтуер,
ще бъдат осигурени необ-

ходимите допълнителни
разходи за целта по бюдже-
та на Централната избира-
телна комисия, по реда на
чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.

При вземане на решение
от страна на Централната
избирателна комисия за въ-

веждане на видеонаблюде-
ние в избирателните сек-
ции, правителството има го-
товност да осигури необхо-
димите за целта допълни-
телни средства.

Правителственото поста-
новление е прието непри-
съствено. ççççç

"Петков и Василев
черпят гласове от сходни
политически субекти,
които са артикулирали
антистатукво риторика,
промяна и т.н. - "Има
такъв народ", "Демокра-
тична България" и "Изпра-
ви се БГ! Ние идваме".
Предстои да видим как
ще разгърнат своите
политичеки послания.
Възможно е да вземат
гласове от левицата, но
несъществена част",
добави политологът.

По думите му "Изправи
се БГ! Ние идваме" остава
под бариерата именно

заради новата формация.
"Възраждане" затвърж-

дават подкрепата си.
По думите на Стефанов

данните потвърждават
негативните оценки.
Според него резултатът не
е изненадващ, на база
политическите конфликти.
Неодобрението за парла-
мента достига 77%, а
подкрепата пада до ре-
кордно ниските 12%.

11% не могат да оценят
работата на парламента.

"Има една съществена
разлика с предходното
Народно събрание, тогава
беше създадена една

атмосфера на арена за
двубой със статуквото,
внасяне на нов тон.
Докато тук видяхме една
арена арена на война на
всеки срещу всеки, кара-
ници", обясни политологът.

Президентът Румен
Радев съхранява своя
висок рейтинг. Одобрение-
то към него е 46%, а
неодобрението - 35%. 19%
от анкетираните не могат
да определят.

На въпроса: "Коя
формация носи отговор-
ност, че не се състави
правителство", 43% от
запитаните отговарят "Има
такъв народ". На второ
място са посочени ГЕРБ-
СДС (11%) и на трето -
"Демократична България"
(8%).

Без БСП, ДПС и ГЕРБ
останалите партии отново
не могат да направят
правителство в един
следващ парламент.
Протестните партии
отново няма да имат по-
голям резултат от този
който имаха през юли. ççççç



ÁÚËÃÀÐÈß 21.09.2021
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

3

Всеки има правото да
участва в политическия
живот и да потърси реа-
лизация на своите идеи.
Но моите аларми запищя-
ха, чувайки фразата "ще
постигаме леви цели с
десни идеи", защото БСП
е минавала през подобен
период. Точно със същата
фраза в БСП беше прода-
дена идеята за плоския
данък." Това заяви народ-
ният представител в 46-я
парламент от "БСП за
България" Александър
Симов в "Неделя 150" по
БНР.

Той обясни, че това се
е оказало една красива
измама, която не е срабо-
тила да реши проблемите
с бедността.

"Оттогава насам аз се
настройвам подозрително
към всеки, който смята,
че нещо подобно е въз-
можно, защото знам, че
няма как да стане. И в
България, и в света с
десни мерки постигаш
десни цели. Това е истина-
та", категоричен бе Симов.

"Виждаме, че се създа-
ва една нова партия,
която заявява амбициозна
програма за продължава-
не на промяната. И съ-
щевременно виждаме, че
вън от телевизионните
студиа, представителите
на тази нова партия
действат с инструментите
на статуквото. Подобно
поведение, за което ние
алармираме, имаше Бойко
Борисов. Той се намесва-
ше в други партии, цепе-

Ñîöèàëèñò: Çàñòàâàìå çàä Ðàäåâ è Éîòîâà,
98% îò íîìèíàöèèòå â ïàðòèÿòà ùå ñà çà òÿõ

Ïñèõîëîã: Ïîçèòèâèçìúò ïå÷åëè èçáèðàòåëèòå,
íåãàòèâíàòà åìîöèÿ èçëèçà îò ìîäà
емоционална основа. Там се за-
ложи на негативните емоции, ка-
то гняв, омраза, пълно отрича-
не. Да, тази енергия даде своя
резултат пролетта, емоциите са
в основата на революциите да
се разруши, да се изчегърта как-
то стана модерно - човек дейс-
тва под влияние на емоциите в
такива ситуации. Тогава разумът
не работи", допълни психологът.
Това е една от причините "Има
такъв народ" да започне да губи
подкрепа и това се отразява в
социологическите изследвания,
които наблюдаваме. "Негативна-
та емоция може само да руши,
а в политиката основното е ба-
лансът. Или както още Аристо-
тел е казал - уравновесеният ра-
зум", посочи Абрашева. "Новият
проект на господата Кирил Пет-
ков и Асен Василев също зала-
га на емоциите, само че този
път отиваме в другата част на

спектъра - позитивният. Всички да
ни харесват, няма значение ляво
ли е, дясно ли е, говоренето е
важно да оберем всички дефици-
ти на позитивни емоции, които са
натрупани в последните две годи-
ни", отбеляза Абрашева. Тъй като
и двата проекта залагат на синте-
тични лидери, такива, които по-
казват не това, което са, а това,
което очаква избирателят, те са
конструирани на едно място и сега
се очаква този новият проект
"Продължаваме промяната" да
последва хода на махалото, и от
пълното отричане, което наблю-
давахме при "Има такъв народ",
да превземе полето на безкри-
тичното одобрение, отбеляза още
психологът Михайлина Абрашева.

Социалният антрополог Хара-
лан Александров пък разкритику-
ва новата формация за претенци-
ята й за монопол над почтеност-
та, но подчерта: "В един следващ

Проектът на Петков и Васи-
лев отново залага на емоциите,
но този път на позитивните. Това
коментира психологът Михайли-
на Абрашева, в предаването "До-
бър ден, България" на Радио "Фо-
кус". "Ще върна малко нещата на-
зад към "Има такъв народ", за-
щото от гледна точка на психо-
логията двата проекта са свър-
зани. "Има такъв народ" е про-
ект, който се създаде на силна

Ïîêàçàõìå, ÷å ñìå ïàðòèÿ,
êîÿòî òúðñè ïðîìÿíàòà ïî
ïðåäâèäèì è ðàçóìåí íà÷èí,
çàÿâè Àëåêñàíäúð Ñèìîâ

ше групи, привличаше
партии - правеше всичко
възможно, за да си
осигури някаква полити-
ческа подкрепа. Подобно
политическо рейдърство
за нас е напълно недо-
пустимо. Тук не говорим
за привличане на избира-
тели с идеи, а за купува-
не на партии и на влия-
ние", каза още той.

Според него предиз-
борната битка трябва да
се води по честни прави-
ла и по коректен начин,
за да не се повтарят
мрачните времена на
ГЕРБ и тяхното полити-
ческо наследство.

"Още преди да се
появят някакви идеи,
преди да покажат хора, с
които да спечелят дове-
рие, виждаме как новите
лица много мрачно
напомнят на минали
действия, каквито изведо-
ха хората на улицата",
изрази притеснение
Симов.

По думите на социа-
листа след изборите
партиите ще трябва да се
научат на най-трудното -
да седнат на една маса и
да си говорят, независи-
мо от своите различия и
независимо от предиз-
борните битки.

"От БСП показахме, че
сме готови да говорим с
партии, които са полити-
чески и идеологически
много различни от нас -
в името на постигане на
някакво елементарно
съгласие. Невъзможност-

та да се проведе такъв
качествен разговор взри-
вява втори подред парла-
мент", смята Симов.

Александър Симов
коментира и последните
социологически проучва-
ния: "При условие, че
виждаме как доскоро най-
популярните партии сери-
озно  губят доверие,
запазването на доверието
в БСП, а според някои
проучвания лекото му
увеличаване, показва, че
избирателите оценяват
поведението ни в 45-то и
46-то Народно събрание.
Макар останала трета,
БСП запази здрав разум и
показа, че е в състояние
да води диалог. Показахме,
че сме партия, която търси
промяната по един предви-
дим и разумен начин.

Съжалявам, че не срещ-
нахме партии, които могат
да разберат това поведе-
ние."

Симов изрази убеде-
ност, че след края на
процеса на номинации в
БСП за президент и
вицепрезидент, 98% от
номинациите ще са за
двойката Радев-Йотова.

"Ние стоим зад Румен
Радев и Илияна Йотова.
Не допускам БСП да има
друг кандидат за прези-
дент", подчерта той.

Симов обърна внима-
ние, че задаването на
въпроси подкрепя ли
Румен Радев нов проект и
има ли участници от
президентството в него не
е водене на война с
президентската институ-
ция.ç

Íà òîçè äåí

Събития
 1378 г. - Цар Иван Шиш-

ман издава Рилската грамо-
та, с която на Рилския ма-
настир се дават 20 села като
феодални владения.

 1862 г. - Първата бъл-
гарска легия в Белград е раз-
пусната по решение на воен-
ния министър на Сърбия.

 1937 г. - За първи път
е публикувана книгата на Дж.
Р. Р. Толкин "Хобитът".

 1938 г. - Ураган връх-
лита Ню Йорк, загиват около
600 души.

 1993 г. - Президентът на
Русия Борис Елцин прекратя-
ва дейността на парламента,
в разрез с действащата по то-
ва време конституция, и така
ускорява Руската конституци-
онна криза от 1992 - 1993 г.

Родени
 1842 г. - Абдул Хамид

II, султан на Османската им-
перия

 1843 г. - Георги Бенков-
ски, български революционер

 1866 г. - Хърбърт Уелс,
британски писател

 1868 г. - Борис Михай-
лов, български художник

 1904 г. - Стоян Венев,
български художник

 1909 г. - Кваме Нкру-
ма, ганайски революционер и
държавник, пръв президент на
Гана

 1915 г. - Стоян Едрев,
публицист и партизанин

 1922 г. - Зако Хеския,
български режисьор

 1931 г. - Лари Хагман,
американски актьор

 1934 г. - Леонард Коен,
канадски певец

 1936 г. - Юрий Лужков,
руски политик, бивш кмет на
Москва

 1947 г. - Стивън Кинг,
американски писател

 1965 г. - Фредерик Бег-
беде, френски писател

Починали
 19 пр.н.е. - Вергилий,

древноримски поет
 1558 г. - Карл V, гер-

мански император
 1832 г. - Уолтър Скот,

шотландски романист и поет
 1860 г. - Артур Шопен-

хауер, немски философ
 1982 г. - Иван Багра-

мян, съветски маршал
 1998 г. - Флорънс Гри-

фит-Джойнър, американска
лекоатлетка



парламент новата формация мо-
же да се окаже важната състав-
ка, която ще създаде възможност
за съставяне на правителство.
Виждаме едни много енергични
призиви за обединение от стра-
на на ДБ и Манолова, но това е
един отчаян вопъл. Тази общност
постоянно си фантазира надеж-
да. Те искат да пленят копнежа
по промяна", казва Александров.

Според него истинската на-
дежда на хората е била подме-
нена, а сега нямаме нужда от ре-
волюция, а от промяна. Петков
и Василев поемат част от надеж-
дите за революция и я трансфор-
мират и връщат в еволюция. Днес
има нужда от нормализация, каз-
ва антропологът.

"БСП бележи ръст, това е из-
ключителен успех. Това показва,
че има нужда от нормализация и
тя вече се случва.", заяви Хара-
лан Александров.ç

Михайлина Абрашева
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Всичко зависи от
доста трудните ни разго-
вори в сферата на енер-
гетика. Всичко друго от
наша гледна точка е
изчистено освен темата
за безвъзмездната фи-
нансова помощ, заяви
вицепремиерът по евро-
пейските въпроси Атанас
Пеканов в отговор на
въпрос на Нюз.бг. кога
Националният план за
възстановяване и устой-
чивост ще бъде внесен в
Европейската комисия.
По думите му грантовете
трябва да се увеличат в
текущата версия на
плана, но всички други
проект са финализирани.
Пеканов не се нае да
каже в какви срокове
Планът ще бъде внесен в
ЕК, но предстои в рамки-
те на няколко седмици
да бъдат взети важни
решения. От наша гледна
точка отговорихме на

изискването на ЕК да
зададем нови алтерна-
тивни енергийни източни-
ци, които се развиват на
пазарен принцип в след-
ващите години. Това е
нещото, което сме зало-
жили в Плана плюс
реформи в сферата на
енергетиката. Другото,
което се изисква от
служебния кабинет е
Стратегия за дългосроч-
ната визия, като Пеканов
е учуден, че в кратък
срок ЕК изисква всичко
това. На въпрос на
икономическия сайт дали
Планът ще бъде майка
или мащеха за бизнеса и
компаниите, Пеканов се
надява да бъде и двете.
Трябва да имаме и роля-
та на подкрепа, но тряб-
ва да имаме малко
строгост и отговорност
за средствата, които
идват през годините.
Много от средствата не

В първите осем месеца на
годината бензиностанциите в
страната са продали течни го-
рива за малко над 4,97 млрд.
лв., показва статистиката на
Националния статистически ин-
ститут. Данните се предоста-
вят съвместно с Националната
агенция по приходите и са част
от нова рубрика на сайта на
НСИ, посветена на данъчната
статистика.

Публикувани са данни за
търговията с горива от нача-
лото на 2019 г. насам. Те са
разпределени по вида горива
- бензин, дизел и пропан-бу-
тан, както и спрямо големина-
та на търговските обекти, кои-
то са реализирали продажби-
те. В стойността на продажби-
те са включени начислените
данъци и акцизи, както и прис-
паднатите отстъпки, извърше-
ни от търговците. От публика-
цията е видно, че от началото
на годината бензиностанциите
са реализирали продажби на
бензин на стойност 0,91 млрд.
лв., на дизел на стойност 3,53
млрд. лв. и на пропан-бутан
за 0,45 млрд. лв. Съответно
продадените количества са в
обем на 0,44 млрд. литра бен-
зин, 1,8 млрд. литра дизел и
0,44 млрд. литра пропан - бу-
тан. Справката показва, че ня-
ма големи различия по отно-
шение на търгуваните количес-
тва горива през годините - най-
малки са продажбите през ап-
рил 202 година, когато бяха и
първите ограничителни мерки,
свързани с пандемията от ко-
ронавируса.

Най-големият пазар на го-
рива е столицата, показва още
публикуваната статистика. Към
31 август 2021 година 3573
бензиностанции в страната са
подали данни за търговия с го-
рива. Броят им е без същест-
вена промяна спрямо края на
август 2020 година - тогава
търговските обекти, подали ин-
формация за търговия с гори-
ва са 3594. Информацията за
търговията с горива се събира
от НАП по силата на изисква-
нията в Наредба №18 от 13
декември 2006 година, пояс-
няват още от НСИ. Текстовете
касаят регистрацията и отчи-
тането на фискалните устрой-
ства. От НАП съобщиха преди
дни за засилен контрол по от-
ношение на търговията с теч-
ни горива. Благодарение на
проверките отчетените прода-
дени количества се увелича-
ват с 15 на сто, отбелязаха
данъчните.ç

Â óñëîâèÿòà íà ïàíäåìèÿ ñòàâà
âñå ïî-âàæíî ïðèñúñòâèåòî â
äèãèòàëíîòî ïðîñòðàíñòâî è
òîâà å åäèíñòâåíèÿò øàíñ äà
áúäåì ïî-êîíêóðåòîñïîñîáíè,
êàçà îùå Àòàíàñ Ïåêàíîâ

Êîè ãðàäîâå ñà ïúðâåíöè â îíëàéí ïðåáðîÿâàíåòî?

По 37,5% от населението на
градовете Пловдив и Варна са се
преброили онлайн към момента,
показват данните към 11.00 ча-
са в понеделник, съобщи Топно-
вини.бг. За сравнение в София
преброените по електронен път
вече са 40,8%. В отделните ра-

Считано от първи септември
НОИ ще преизчисли по служе-
бен ред 172 хиляди пенсии, от-
пуснати до 31 август тази годи-
на на родените след 31 януари
1959 г., които са се осигурявали
за втора пенсия в частните фон-
дове. Това произтича от гласува-
ната актуализация на бюджета.

Преизчисляването на вече от-
пуснатите лични и наследствени
пенсии за трудова дейност е за-
ради влезлият в сила от първи
септември по-нисък коефициент
на редукция на държавната пен-
сия за хората с вноски в част-
ните пенсионни фондове. Двой-
но по-малко е това намаление

са били използвани по
най-добрия начин и за да
има строгост, трябва да
има ясни критерии,
настоя вицепремиерът.
По отношение на предс-
тоящото му участие на
дискусия, посветена на
цифровизацията, цифро-
вите технологии и дигита-
лизацията, Пеканов
коментира, че България
предстои да прави много
важни стъпки в тази
посока.

В по-голяма част от
класациите за цифрови-
зация и дигитализация не
сме на завидно добри
места, но това е бъдеще-
то. В условията на панде-
мия виждаме, че става
все по-важно присъстви-
ето в дигиталното прост-
ранство и това е единст-
веният шанс да бъдем
по-конкуретноспособни,
каза още Пеканов. При-
помняме, в края на

работата на първото
служебно правителство
министрите Кирил Петков
и Асен Василев направи-
ха среща с работещите в
Маришкия басейн, на
която среща подкрепиха
подписката им за запаз-
ване на работата на
мините и ТЕЦ "Марица
Изток 2", което всъщност
противоречи на ангажи-
ментите, поети от Бълга-
рия в Зелената сделка и
мерките, които се пред-
виждат в Плана за възс-
тановяване и устойчи-
вост. Малко преди това
Пеканов увери, че не е
имал конфликт с Кирил
Петков и Асен Василев,
но все пак са имали
различни мнения по
частите в Националния
план за възстановяване
и устойчивост, както и за
това как можем да се
възстановим по-бързо от
кризата.ç

йони на трите най-големи града
електронното преброяване не
върви с еднаква скорост. В Со-
фия най-висок е делът на преб-
роените спрямо населението в
район Изгрев - 51,9%, а най-ни-
сък - в районите Студентски и
Кремиковци - по 19,6%. Класа-
цията във Варна се води от ра-
йон Приморски с 42,2%, а в
Пловдив - от район Южен -
36,2%, съобщиха от НСИ. За
страната класацията по относи-

телен дял на преброените лица
по области спрямо населението
в областта продължава да се во-
ди от София (столица), на второ
място е Варненска област -
29,5%.

Третото място с равен резул-
тат си делят областите Габрово
и Русе, в които до този момент
електронно са се преброили точ-
но по една четвърт от населени-
ето. До понеделник около обяд
1 627 049 души са се преброи-

ÍÎÈ ïðåèç÷èñëÿâà ïî ñëóæåáåí ðåä ñòîòèöè õèëÿäè ïåíñèè

Áåíçèíîñòàíöèèòå
ñà ïðîäàëè ãîðèâà
çà 5 ìëðä. ëâ.
îò íà÷àëîòî
íà ãîäèíàòà

ли, като са попълнили електрон-
ната карта. Те живеят в 713 678
домакинства. Преброител в сто-
личния квартал Борово си нап-
рави специален имейл с инициа-
лите си и "преброяване", за да
събира кодовете на електронно
преброилите се.

Адресът е разлепен в преб-
роителния участък и на него хо-
рата могат да изпращат точния
си адрес и уникалните кодове,
които са получили.ç

сии за инвалидност, които се оп-
ределят като процент от социал-
ната пенсия за старост. С актуа-
лизацията на бюджета депутати-
те решиха да увеличат процен-
тите. Така социална пенсия за ин-
валидност на хора с над 90 на
сто увреждане се увеличава от
178,45 лв. на 200,76 лв., съот-
ветно социалната пенсия за ув-
реждане между 71 и 90 процен-
та вече е определена на 185,89
лв. при малко над 163 лв. преди
изменението.

Разликата в полза на пенсио-
нерите със социални инвалидни
пенсии НОИ ще изплати заедно с
пенсиите за месец ноември.ç

Ðàçäåë "Åíåðãåòèêà" ñïúâà
âíàñÿíåòî íà Ïëàíà
çà âúçñòàíîâÿâàíå

Ðàçäåë "Åíåðãåòèêà" ñïúâà
âíàñÿíåòî íà Ïëàíà
çà âúçñòàíîâÿâàíå

сега спрямо 31 август, но за пен-
сиите на минимален размер
ефект от повишението от НОИ не
очакват да бъде постигнат.

Преди актуализацията на бю-
джета бе разписано, че хората
могат да подадат до края на сеп-
тември следващата година заяв-
ление за преизчисляване по своя
преценка, но сега заявление ня-
ма да се подава, а преизчисля-
ването на индивидуалния коефи-
циент ще се направи служебно,
за да не се ощетят хората, запа-
зили парите си за втора пенсия
в частните фондове. НОИ ще пре-
изчисли служебно, но считано от
16 септември и социалните пен-
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Ремонтът на
екопътеката до
Стобските пирамиди е
пред приключване

Приключват възстановител-
ните дейности на архитектур-
ните елементи и укрепителни-
те съоръжения на екопътеката
"Стобски пирамиди", която се
намира в местността Кулски
рид край кочериновското село
Стоб, съобщиха от Югозапад-
ното държавно предприятие. За
по-малко от два месеца слу-
жителите на "Държавно горско
стопанство "Рилски манастир",
на чиято територия се намира
уникалният природен феномен,
свършиха много работа. Като
начало започнаха с почиства-
не на екопътеката от боклуци,
оставени от недобросъвестни
посетители.

Изградени са нови 180 м.
предпазни парапети, които са
обработени с естествени мас-
ла като защита от неблагоп-
риятните атмосферни условия,
а в основата си са бетонира-
ни и подсилени с крепежни
винтове. Реновирани са 2 бе-
седки, изградени са 10 пейки,
както и кътове за отдих на две
места по протежение на еко-
пътеката. В опасните за посе-
тителите участъци са монтира-
ни дървени укрепления в хар-
мония с природата, които ед-
новременно с това предпаз-
ват и почвата от ерозионни
процеси. Остава да бъде за-
вършен информационният по-
сетителски център в началото
на природната забележител-
ност, който ще е от дърво. Въз-
становяването на екопътеката
до Стобските пирамиди се из-
вършва със средства от сто-
панската дейност на "ДГС Рил-
ски манастир" и с труда на гор-
ските служители. Всички дей-
ности по благоустрояване на
трасето до една от емблемите
на Югозападна България са из-
вършени като е използвана
животинска тяга - с коне са
доставяни необходимите стро-
ителни материали.

До края на месеца
стопаните декларират
произведеното зърно

До 30 септември ферме-
рите имат възможност да по-
дадат в Областните дирекции
"Земеделие" по територия на
дейност декларация за произ-
веденото зърно от обикнове-
на пшеница, твърда пшеница,
ечемик, ръж, тритикале, рапи-
ца, овес, независимо в коя
ОД"Земеделие" са регистрира-
ни като земеделски стопани,
припомня Агрозона бг. Декла-
рация се подава от земеделс-
ките  стопани и за количест-
вото произведено зърно от ца-
ревица за зърно,черен масло-
даен слънчоглед, соя и ори-
зова арпа, които се подават
се подават в срок до  30 но-
ември. Декларациите има въз-
можност да се подават не са-
мо на хартиен носител, но и
по електронен път, съгласно
изискванията на Закона за
електронния документ и елек-
тронните удостоверителни ус-
луги. Когато лицето произвеж-
да и/или съхранява зърно на
територията на повече от ед-
на област, подава отделна дек-
ларация за зърното, произве-
дено и/или налично във всяка
една от тях.

Съвместни екипи на по-
лицията и жандармеристи
от Пловдив ще охраняват
лозовите масиви в област
Пазарджик. Патрулиращите
полицаи създават условия
за нормалното и спокойно
протичане на брането на
лозарските села в общини-
те Септември и Белово, съ-
общи Нивабг.ком. Село Ви-
ноградец е едно от населе-
ните места в пазарджишко,
в което се отглеждат хиля-
ди декари с лозови маси-
ви. В разгара на гроздобе-
ра лозарите са спокойни за
своята реколта заради де-
нонощната охрана от стра-
на на полицията. Въпреки
това стопаните не са довол-

Рязкото поскъпване на
тока в Европа се дължи
на новите цени на газа и
при сегашните стойности
не енергията всяко произ-
водство в държавите на
Европейския съюз ще
стане по-скъпо, а оттам и
нерентабилно, което ще
бъде пагубно за икономи-
ките в предстоящата
зима. Тази тревожна
прогноза изрази в интер-
вю за БиТиВи енергийният
експерт Боян Рашев,
представяйки моментните
стойности на цените на
електроенергията, предс-
тавени от Energylive,
съобщи Синор.бг. ето на
тока за бизнеса е 300-
процентно и ако държави-
те не променят системата
на изкупуване на енергия-
та от възобновяемите
енергийни източници
(ВЕИ) чрез сваляне на
въглеродните квоти,

Òîðîâèòå çàâîäè ñïèðàò ðàáîòà
çàðàäè ñêúïèÿ ãàç
Îò ÿíóàðè 2022 ã. òîêúò çà áèòà
ùå ïîñêúïíå ïîíå ñ 50%, ïðåäâèæäà
åíåðãèåí åêñïåðò

индустриите няма да
издържат. Проблемът е
огромен и ако не се реши
навреме, от 1 януари ще
скочи и токът за домакин-
ствата, като е възможно
това увеличение за Бълга-
рия да бъде около 50%.
Който и да е на власт,
при това положение ще
падне от нея, бие тревога
експертът.

С изключение на
Полша, която има лигнит-
ни въглища и може да
замени газа като сурови-
на за промишлеността и
вътрешното потребление
на ток, всички останали
държави, включително и
България, ще имат голям
проблем с цените на тока,
ако не въведат вътрешни
правила, които да са в
защита на родните предп-
риятия, заяви и председа-
телят на УС на Българска
федерация на индустриал-

ните енергийни консумато-
ри Константин Стаменов.

През миналата седми-
ца бизнесът поиска
среща със служебното
правителство за обсъжда-
не на проблема, след
като цените скочиха до
300 лв. на енергийната
борса в ЕС. Очевидно, че
държава и предприема-
чество трябва спешно да
постигнат единно реше-
ние за справяне с проб-
лема. Междувременно
големите индустриални
предприятия като торови-
те заводи, които изцяло
работят на газ, спряха
временно работа. Още на
първи август заводът за
торове "Неохим" обяви
спиране на работата, с
очакването, че в края на

септември или началото
на октомври тя ще бъде
възстановена.

Проблемът ще рефлек-
тира върху целия пазар на
торове, а оттам ще засег-
не и земеделските произ-
водители, които са още в
началото на есенната си
кампания. Освен торовите
заводи с фалити ще бъдат
заплашени почти всички
производства в страната,
което е шокова ситуация
за цялата икономика. В
момента страната ни
произвежда около 3 млн.
мегавата електроенергия
месечно, а изнася около
1 милион. Очевидно, че
държавата трябва да
преосмисли ценовата си
политика спрямо родния
бизнес. ç

Æàíäàðìåðèÿ ïàçè ëîçÿòà â Ïàçàðäæèøêî â ðàçãàðà íà ãðîçäîáåðà

ни от изкупните цени тази
есен.  Сегашните изкупни
цени на едро са между 50

и 60 стотинки за килограм
грозде и само по изключе-
ние за някои сортове дос-

�
Íàêðàòêî

След като в средата на
август международните зър-
нени пазари преживяха
стремително поскъпване на
пшеницата заради коригира-
ните драстично надолу прог-
нози за реколтата, през сеп-
тември тази тенденция не
продължи дълго, коментира
Агри.бг. През първите две
седмици на месеца отново
имаше колебания и проме-
ни в котировките на основ-
ните зърнени контракти по
световните борси, но цени-
те се поуспокоиха, сочат
наблюденията на анализато-
рите от Софийската стоко-
ва борса АД (ССБ). У нас
хлебна пшеница се търси на
400,00 лв./тон, а предлага-
нето е на 410,00 - 430,00 лв./
тон, показват данните в под-

тигат 70-80 стотинки. Като
фермерите признават, че
20 години те не са били тол-
кова ниски.

Освен в лозовите маси-
ви проверки ще се извър-
шват и на пунктовете за из-
купуване на готовата про-
дукция, на превозните сред-
ства и техните товари. Ос-
вен във Виноградец патру-
лиращите полицаи създават
условия за нормалното и
спокойно протичане на бра-
нето на лозята в районите
на Септември, Белово, Вет-
рен, Бошуля, Карабунар,
Аканджиево и Мененкьово.
Проверките ще продължат
до прибиране на всичката
реколта от лозята. ç

Çúðíî: Ïîóñïîêîèõà ëè ñå íàèñòèíà öåíèòå íà áîðñèòå?
кръг "Зърно" на ССБ. Фураж-
ната пшеница с котировки
"купува" варира от 380 до 390
лв./тон. Фуражен ечемик се
търси на начална цена от
310 лв./тон, а царевица на
320 лв./тон. Маслодайният
слънчоглед поддържа висо-
ки цени - 850 лв./тон "купу-
ва", а предлагане липсва.
Всички цени са без ДДС,
уточняват анализаторите.
Читатели на Агри.БГ комен-
тират, че наистина слънчог-
ледът не отстъпва от висо-
ките си цени, но добивите
на много места са под очак-
ваното и едва покриват раз-
ходите. Освен това фураж-
ната пшеница върви по 450-
460 лв./тон, а слънчогледът
- 1000 лв./тон, и изгледи за
понижение няма. ç
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КООП новини

СЕПТЕМВРИ 2021

от Европа и света

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

 Главна дирекция "Международна дейност", ЦКС

АРИЕЛ ГУАРКО - ПРЕЗИДЕНТ НА МКА
С ПОСЛАНИЕ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ
Уважаеми кооператори,
Глобалното кооперативно дви-

жение очаква с нетърпение откри-
ването на 33-тия Световен коопе-
ративен конгрес в Сеул, Република
Корея, който ще се проведе по по-
вод 125-годишнината на Междуна-
родния кооперативен алианс от
1 до 3 декември в Сеул, Южна Корея. Това историческо съби-
тие е възможност след началото на пандемията COVID-19 през
2020 г. делегати от всички региони на Международния коопе-
ративен алианс присъствено или онлайн да участват и обменят
опит и информация помежду си. Международни докладчици ще
са водещи в панелните сесии, посветени на основната тема -
засилване на кооперативната идентичност.

Днес повече от всякога светът се нуждае от икономически
модел, фокусиран върху повишаване благосъстоянието на хо-
рата и този модел е кооперацията. Защото кооперативното
движение във всяка една страна е оцеляло в трудни времена
и обединявайки над 1 милиард членове продължава да е жи-
во и днес.

Очаквам участието на всяка национална кооперативна орга-
низация - член на МКА да избере начина за участие и да спо-
дели своя опит и знания в дискусиите.

Остават по-малко от 100 дни до Конгреса.

МКА - РЕГИОН АМЕРИКИ
КООПЕРАТИВЕН ТВ КАНАЛ
В АРЖЕНТИНА
Кооперациите в Аржентина пред-

приеха стратегическа крачка в раз-
витието на телекомуникациите. След
промяна в законите бе дадена въз-
можност на организациите с не-
стопанска цел да предоставят радио и телевизионни услуги.
Тази промяна позволи над 200 кооперации активно да се вклю-
чат в този бизнес.

Водеща кооперация за телекомуникационни услуги в Ар-
жентина стартира собствен телевизионен канал TRAMA
AUDIOVISUAL. Целта е да предложи на зрителите висококачес-
твена и демократична програма с обзор на по-важните съби-
тия в Аржентина и репортажи от делови срещи на представите-
ли на местното управление. По този начин кооперативният
телевизионен канал прави съпричастни своите зрители към
проблемите на деня, а също така позволява рекламните посла-
ния да достигнат до неговата аудитория.

Кооперацията създадоха много работни места и осигуриха
обучение за своите членове, проявявайки отговорност и при-
надлежност към общността.

МКА - РЕГИОН АЗИЯ И ПАСИФИК:
ОБРАЗОВАНИЕТО - ПРИОРИТЕТ
ЗА КООПЕРАЦИИТЕ В ИНДИЯ
Кооперативното движение на Непал пос-

тоянно лобира пред правителството и поли-
тическите партии за признание на коопера-
тивния бизнес модел и това бе постигнато
във временната конституция на Непал от 2007 г. Първата Наци-
онална политика за развитие на кооперациите беше обявена
от правителството през 2012 г., в която изрично се посочва,
че практически курсове по кооперативно предприемачество
трябва да бъдат включени в националните учебни планове на
средното и висше образование. През 2021 г. екип, ръководен
от Ом Деви Мала - Вицепрезидент на Кооперативната федера-
ция в Непал и член на Борда на МКА проведе редица посеще-
ния в средни и висши училища в Индия, в които курсове
по кооперативно управление вече са традиция. В резултат
на обменения опит бе сключен меморандум за разбирателство
между Кооперативната федерация в Непал с Университета
Трибхуван и бе разработена специална магистърска програма
"Кооперативно управление и предприемачество", която вече
стартира.

СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ
КООПЕРАЦИИ /CCW/
КООПЕРАЦИИТЕ В ЯПОНИЯ С ПРИНОС
В ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

КООП Сапоро е учредена
през 1965 г. с 1,81 милиона
членове. Основната дейност
на кооперацията е търговия
в най-голямата префектура в
Япония - Хокайдо. През юни
КООП Сапоро стартира пи-
лотна инициатива за инста-
лиране в няколко магазина
на диспенсъри за минерал-
на вода, от които могат да се възползват клиентите, носещи
собствена бутилка за многократна употреба от 500 мл. През
тази година е планирано да се инсталират диспенсъри в над
103 магазина. Това ще насърчи използването на собствени бу-
тилки за многократна употреба вместо пластмасови.

КООП Сапоро инсталира в 62 магазина КООП в Хокайдо
вендинг машини за рециклиране на PET бутилки. Принципът на
работа е следният - потребителите поставят употребявани PET
бутилки в машината, срещу което избират от две опции - по-
лучаване на ваучер за отстъпка за пазаруване в магазин КООП
или дарение на сумата на местни организации за дейности за
опазване на околната среда.

КООПЕРАЦИИТЕ И СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА
Организацията за икономиче-

ско сътрудничество и развитие
(OCDE) организира уебинар на те-
ма "Създаване на благоприятна
правна рамка за предприятията от
социална икономика", в който взе
участие и Кооперативна Европа.
Дебатите се фокусираха върху ро-
лята на социалната икономика за справедливо и устойчиво
възстановяване, приносът на кооперациите в създаването на
работни места и преглед на съществуващите закони за соци-
алната икономика, техния обхват и връзката им с Целите за
устойчиво развитие на ООН.

През 2021 г. Организацията за икономическо сътрудничес-
тво и развитие стартира европейски проект на тема "Насърча-
ване на социалните и солидарни икономически екосистеми". В
рамките на проекта бе създаден правен консорциум, ръково-
ден от Испанската бизнес конфедерация за социална икономи-
ка (CEPES) и с участието на представители на публичните влас-
ти, научни експерти и участници от социалната икономика. Целта
е споделяне знания и опит относно правната рамка за социал-
на и солидарна икономика в различни страни в света (ЕС-27,
Бразилия, Канада, Индия, Корея, Мексико и САЩ ).

КООП ЮБИЛЕЙ
ВЕСТНИК "КООПЕРАТИВНИ НОВИНИ",
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

На 2 септември 2021 г.
кооперациите във Великобритания
тържествено отбелязаха 150-и
юбилей на вестник "Коопера-
тивни новини". Хронологията на
създаването на вестника е:
� 1860 г. - публикуван е предшестващия вестника брой 1

на списание Кооператор;
� 1864 г. - широко обсъждане за създаването на официа-

лен вестник на кооперативното движение;
� 1865, 1867 и 1868 г. - оживени дебати за името, аудито-

рията на новия вестник и осъществяване на управлението на
вестника;
� 1871 г. - излиза пилотен брой на вестник "Кооператив-

ни новини" с уводна статия "Какво е сътрудничество". Предсе-
дателят на кооперацията в този период Томас Хейс определя
основните насоки за развитие на вестника. Делегатите на
Кооперативния конгрес през 1873 г. подкрепят позицията на
Борда на вестникарското кооперативно дружество за запазва-
не абсолютна независимост на вестника и без участието на
външни организации в неговото управление;
� 1887 г. - кооперативното вестникарско дружество заку-

пува собствена печатарска машина.
За 150-годишното си съществуване вестник "Кооператив-

ни новини" е имал само 15 редактори, включително само две
жени, като през първите 50 години 46 от тях са заемали баща
и син. Фундаментална е ролята на вестника за поддържане на
близък контакт с членовете, които черпят полезна информа-
ция и идеи от статиите.

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА
КООПЕРАТИВНИТЕ БАНКИ (EASB)
Европейската асоциация на коопе-

ративните банки (EACB), основана
през 1970 г. - гласът на кооператив-
ните банки представлява, насърчава
и защитава общите интереси на сво-
ите 27 членове по отношение на бан-
ковите услуги и кооперативното за-
конодателство. Значимостта им се подчертава от това, че:
� Европейските кооперативни банки представляват 85 ми-

лиона членове и 705 000 служители и имат среден пазарен дял
в Европа от около 20%;
� Обслужват около 857 милиона души, или 13% от населе-

нието на планетата;
� Кооперативни банки обслужват 149 милиона клиенти,

включително малки и средни предприятия;
� 49 000 кредитни съюзи обслужват

177 милиона членове в 96 страни под
егидата на Световния съвет на кредитните
съюзи;

Кооперативните банки играят важна ро-
ля във финансовата и икономическата сис-
тема. Кооперативният банков сектор в Ев-
ропа е създаден в отговор на икономи-
ческите предизвикателства, пред които е

изправено населението през ХIХ
и началото на ХХ век. Създава-
нето им е подтикнато от бедност-
та по време на глада от 1848 г.
Тогава обикновените хора нямат
достъп до кредити, тъй като бан-
ките лимитират кредитирането.
Кооперативните банки играят
централна роля в борбата с недостига и глада. Това е отчетено
в специален доклад на ООН.

Финансови кооперации са най-големият доставчик на мик-
рокредитиране за бедните. Изчислено е, че в световен мащаб
финансовите кооперации обхващат 78 милиона души, живее-
щи под линията на бедността от 2 долара на ден.

КООП ТОСКАНА -
НОВА ИНИЦИАТИВА В
КООПЕРАТИВНАТА ТЪРГОВИЯ

КООП Тоскана, в партньорство с най-
големия земеделски производител на пло-
дове и зеленчуци ETRURIA ROYAL FRUIT,
Италия стартира инициатива "Петте цвята
на доброто здраве". Целта на инициативата е да се насърчи еже-
дневното консумиране на пресни плодове и зеленчуци, което да
снабди тялото с необходимите за правилно функциониране и
развитие витамини, минерали и антиоксиданти, и да ни предпа-
зи от заболявания. В няколко магазина от веригата КООП са
обособени специални здравословни кътове в секция "Плодове и
зеленчуци", в които се предоставят информационни брошури
за ползата от консумирането на следните храни:
� Червен цвят: цвекло, череши, боровинки, червени ябъл-

ки, домати;
� Оранжев цвят: тиква, кайсии, моркови, портокали, ман-

дарини;
� Жълт цвят: банани, лимони, праскови, ананас, цареви-

ца, круши, картофи;
� Зелен цвят: рукола, броколи, целина, лук, зелени чуш-

ки, грах, спанак, тиквички;
� Син цвят: касис, боровинки, сливи, патладжан, черно

грозде, червен лук;

НАГРАДА ЗА КООПЕРАЦИЯТА - ЛИДЕР
ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Потребителната коопе-
рация "Централна Англия"
бе отличена със специ-
ална награда - водеща
кооперация за 2020 г..
Наградата, която получават
всички 7800 служители на
кооперацията, е един до-
пълнителен ден почивка, който може да бъде използван през
следващите 12 месеца. Кооперацията от своя страна възнагра-
ди екипа с допълнителни бонуси - отстъпки при пазаруване в
магазините от веригата КООП.

По този тържествен повод Деби Робинсън - генерален из-
пълнителен директор на потребителна кооперация Централна
Англия сподели "…Щастливи сме от полученото признание, та-
зи награда е за всички наши служители, които по време на
пандемията останаха на своите места и продължиха да обслуж-
ва населението в местните общности. Искам да им благодаря

за тяхната лоялност, отдаденост и
ангажираност. Нека се възползват
от допълнителния ден почивка по
най-добрия за тях начин... ".

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН СЕМИНАР
Петият Международен кооперативен семинар с

домакин Централният кооперативен съюз - Бълга-
рия и с участие на представители на Международ-
ната организация на труда и българското правител-
ство бе проведен от 23 септември до 21 октомври 1973 г.
В семинара взеха участие представители на кооперативни дви-
жения в регион Америки, Африка, Азия - Алжир, Бангладеш,
Гвинея, Египет, Еквадор, Индия, Ирак, Камерун, Колумбия, Ма-
ли, Мароко, Пакистан, Перу, Сирия, Того, Тунис, Цейлон (дн.
Шри Ланка), Япония, в т. ч. и България. При откриването на
семинара, Стоян Сюлемезов - председател на ЦКС изрази сво-
ето задоволство от провеждането на това важно събитие
в България и възможността на чуждестранните делегации да
се запознаят непосредствено с дейността на потребителните
кооперации в страната. Преподаватели от Академията за об-
ществени науки и социално управление запознаха участници-
те с ролята и приноса на кооперациите в икономическото раз-
витие на България. На участниците бе предоставена възмож-
ност да се запознаят на място с дейността на някои от потре-
бителните кооперации в страната.

Лит. Костов, Ив. Международен кооперативен семинар
в София - Народна кооперация, 1964, 10, стр. 22-23; Чоба-
нова, Л. България - пример и извор на знания за много стра-
ни. Международен курс за изучаване на нашето коопера-
тивно дело - Народна кооперация - 1973, 11, с. 3

НА ФОКУС - EВРОПЕЙСКИ ТЕ КООПЕРАТИВНА
СЕКТОРНИ ОРГАНИЗАЦИИМКА

EВРОПЕЙСКА  АСОЦИАЦИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

 КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА - ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СТРАНИЦИ ОТ КООПЕРАТИВНАТА ИСТОРИЯ



ÁÚËÃÀÐÈß 21.09.2021
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

7

"И придобитият, и
естественият имунитет са
добри срещу ковид. Имун-
ната система е една
много стройна система в
нашия организъм, която
ни пази и това ни задъл-
жава и ние трябва да си я
пазим, разбира се, защо-
то с цигарите и злоупот-
ребата с алкохол общо
взето я унищожаваме,
това е много важно, да
кажем и с ежедневния
стрес", коментира пулмо-
логът д-р София Ангелова
в студиото на "Денят
започва" на БНТ.

Според нея не трябва
да делим обществото на
ваксинирани и неваксини-
рани. Тя обясни, че пул-
молозите и инфекционис-
тите са изживели тежите
вълни на вируса и са
видели колко хора са се
срещнали очи в очи с
болестта.

"За преболедувалите
малко се говори. А пребо-
ледувалите също са
ваксинирани, само че те

Åêñïåðò: Äà íå äåëèì õîðàòà
íà âàêñèíèðàíè è íåâàêñèíèðàíè
Ïðåáîëåäóâàëè êîðîíàâèðóñ íå òðÿáâà äà ñå âàêñèíèðàò ïîíå åäíà ãîäèíà
ñëåä òîâà, òúé êàòî íÿìà ñìèñúë, òâúðäè ä-ð Ñîôèÿ Àíãåëîâà

са ваксинирани с живата
ваксина. Това беше БЦЖ-
ваксината, за която ние,
пулмолозите, знаем и
работим дълги години с
нея", каза тя.

По думите й боледува-
щите също са ваксинира-
ни, тъй като има клетки,
които запаметяват виру-
са. И двете групи - пребо-
ледували и ваксинирани
не са лишени от правото
да боледуват или да
предават заразата. Зато-
ва трябва и да се спазват

противоепидемичните
мерки.

Според д-р Ангелова
всички изследвания за
ковид се правят за твърде
кратък период от време и
на базата на дългогодиш-
ни проучвания ще можем
да кажем след колко
време трябва да се ревак-
синираме.

"Аз считам, че наистина
е необходимо да се инвес-
тират средства в едно
проучване на ваксинирани
и преболедували - какво

Ще има драстично
орязване на градския
транспорт в столицата.
За това алармираха от
"Спаси София". По ду-
мите им управляващи-
те от ГЕРБ са въвели
осезаемо намаляване
на транспортните
средства по линиите
на градския транспорт,
което ще доведе до
увеличени интервали и
повече чакане на път-
ниците по спирките.

Влошаването на
транспортната услуга касае едни от най-важните и натоваре-
ни линии в столицата като автобуси 83, 94, 111, 120 и 280,
както и тролейбуси 1, 2, 6, 9 и др. Оргомно орязване има при
трамвайния транспорт по най-натоварените линиите като 20
и 22, където се премахват по пет трамвая от всяка линия, а
времето за чакане се увеличава с над една четвърт.

"Това е изключително грешно решение, което ще изпъди
всички останали пътници в градския транспорт. Хората ще
чакат по-дълго и ще се возят в претъпкани превозни средс-
тва посред пандемия. Разписанията на ключовите линии в
София и до момента бяха абсурдни за толкова голям град,
но с това допълнително намаляване градският транспорт става
неизползваем. Г-жа Фандъкова така и не разбра, че с увели-
чаването на интервалите и времето за чакане пътниците се
отказват да ползват градския транспорт и това ще доведе
само до повече коли по улиците на София", предупреждава
Борис Бонев от Спаси София.

Независимият общински съветник твърди, че ЦГМ са пред
фалит, като задълженията и загубите са около 100 млн. лв. и
са натрупани само за тази година.

"ГЕРБ крият информация за загубите и в крайна сметка
хората ще трябва да платят милиони за лошото управление
на г-жа Фандъкова. Затова настоявам кметът да излезе и да
оповести публично колко точно са загубите и да предложи
ясен план за намаляването им", каза още Бонев.

От "Спаси София" твърдят, че тези загуби не могат да се
оправдаят само с COVID кризата, а с многогодишното катас-
трофално управление на транспорта в града.

Промяната задължава много - така
вицепрезидентът Илияна Йотова комен-
тира в Свищов новата политическа пар-
тия "Продължаваме промяната".

Много лесно употребяваме думи ка-
то почтеност и промяна, но те задължа-
ват много и носят след себе си много
отговорности. Надявам се когато тази
партия стане част от новия парламент
да запомни онова, с което тръгна - да
търси широка коалиция, защото почте-
ни хора има в целия политически спек-
тър, и да събере онези, които действи-
телно могат да създадат мощната ал-
тернатива, за която говорим с прези-
дента вече четири години, посочи тя. "За
промяна на страната в посока на това
да се върне държавността, в посока на
това да има законност, ред и справед-
ливост за всички", добави тя.

Според нея партията на бившите ми-
нистри от служебното правителство ще
привлече много млади хора и според
първите заявки ще бъде по-скоро цент-
ристка партия.

Йотова изрази надежда следващият
парламент да бъде съставен от много
повече "читави хора" от заявените 121,
които да си стиснат ръцете върху пет
или шест приоритета, за които всички
говорят. "Ние имаме много добър старт
и стабилност, въпреки политическото го-
ворене служебният кабинет показа, че
може да гарантира сигурността на бъл-
гарските граждани, особено в условия-
та на криза, на ковид и на неизвест-
ността, която ни чака", подчерта тя и
допълни, че служебният кабинет е вре-
менен кабинет и това не бива да се заб-
равя. Много се надявам, че следващият
парламент ще роди стабилно правител-
ство и в една парламентарна република

се случва с имунитета
им?", заяви д-р Ангелова.

Тя твърди че хората,
които са преболедували
коронавирус, не трябва да
се ваксинират поне една
година след това, тъй като
няма смисъл.

"Правата на преболеду-
валия и на ваксинирания
трябва да бъдат едни и
същи, защото моите
пациенти казват: да, аз

получих сертификат за
6 месеца, защото съм
преболедувал. ваксинира-
ният получава за 1 годи-
на, защото е ваксиниран.
Считам че тук трябва да
бъдем много точни в
отношението, да уважим и
хората, които го преболе-
дуваха, защото като лекар
мога да кажа, че една
част от тях приболедуваха
тежко", коментира тя.

Âèöåïðåçèäåíòúò Éîòîâà î÷àêâà ïðîåêòúò
„Ïðîäúëæàâàìå ïðîìÿíàòà“ äà å öåíòðèñòêè

в кратки срокове ще бъдат компенсира-
ни годините, които са изгубени, посочи
още тя.

Йотова заяви, че съвсем скоро ще
бъде обявен инициативният комитет за
издигането на кандидат-президентската
двойка, съобразно сроковете на ЦИК.
В него ще има хора с най различни по-
литически цветове и идеи, но "смея да
твърдя, че сред тях ще бъде цветът на
България". Йотова подчерта, че винаги
ще бъде част от лявото политическо
пространство, затова не се съмнява в
подкрепата на българските социалисти
и на лявомислещите хора.

В Свищов вицепрезидентът участва
в откриването на учебната година в Сто-
панската академия "Д.А. Ценов".

„Ñïàñè Ñîôèÿ“ àëàðìèðà: Îáùèíàðèòå
îò ÃÅÐÁ îðÿçâàò äðàñòè÷íî
ñòîëè÷íèÿ ãðàäñêè òðàíñïîðò

Йорданка
Фандъкова
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Една истинска кино ле-
генда - София Лорен, вче-
ра празнува 87-ия си рож-
ден ден. Актрисата, счита-
на за олицетворение на
италианската красота пове-
че от половин век, все още
казва, че без кино не мо-
же.

В 60-годишната си кари-
ера тя е изиграла над 80
роли. Снимала е с режи-
сьори от различни страни.
Притежава множество фил-
мови награди. Носителка е
на призове от кинофести-
валите в Кан, Венеция и
Берлин. Получавала е пет
награди "Златен глобус" и
два "Оскар"-а, сред които -
и за цялостно творчество.

Знойната италианска
икона намира място в кла-
сациите на "вечните" кра-
савици.

София Лорен се ражда
в Рим на 20 септември 1934
г. Баща ? Рикардо Шико-
лоне я признава за своя
дъщеря, но отказва да се
ожени за майка й Ромил-
да Вилани и я напуска по
време на бременноста.

София прекарва детски-
те си години със своята
майка и по-малката си сес-
тра Анна-Мария в рибарс-
кото селище Поцуоли, не-
далеч от Неапол. Там жи-
веят при родителите на Ро-
милда, която е пианистка
и неуспяла актриса. Усло-
вията им на живот не са
особено добри и Лорен
прекарва тези години в ни-
щета.

През 1949 г. участва в
конкурса за красота Мис
Италия и заема втора по-
зиция като подгласничка на
победителката. Красотата
на София бързо прави впе-
чатление, като й предлагат
участия в рекламни фото-
сесии и в еротични филми.
Поради нуждата от пари,
тя се съгласява да се сни-
ма в подобен тип продук-
ции. По време на конкур-
са за Мис Рим се запозна-
ва с бъдещия си съпруг
Карло Понти, преуспяващ
филмов продуцент и клю-
чов играч в следвоенното
европейско кино. През то-
зи период започват и пър-
вите й стъпки в киното, ка-
то стартира в серия от нис-
кобюджетни комедии под
името София Ладзаро .
През 1951 година Лорен иг-
рае малка роля като роби-
ня във филма на американ-
ския режисьор Мервин Ле-
рой "Кво Вадис".

Първата главна роля на
София Лорен е в режиси-
раната от Пиетро Франси-
чи филм-опера "Аида" от
1953 година. В тази продук-
ция тя получава одобрени-
ето на филмовата критика.
След успеха на "Аида" акт-
рисата се снима в екрани-
зациите "Две нощи с Клео-

Ëåãåíäàðíèÿò ñèìâîë íà èòàëèàíñêàòà
êðàñîòà Ñîôèÿ Ëîðåí íà 87 ãîäèíè

Тя не може без киното, и киното
не може без нея

патра" и "Атила" с участие-
то на Антъни Куин, който е
първият филм на София Ло-
рен, разпространен извън
пределите на Италия. Вни-
манието на критиката е
привлечено от ролята й в
кинопродукцията на Вито-
рио Де Сика "Златото на
Неапол", като отзивите са,
че Лорен притежава ори-
гиналност, талант и осеза-
ема екранна страст. След-
ват поредица от филми, в
които тя партнира на Мар-
чело Мастрояни, като през
1957 година дебютира на
американската сцена с
"Момчето върху делфина".
Участва в екранизации за-
едно с актьорите Джон
Уейн, Кари Грант и Франк
Синатра.

Лорен се превръща в
международна звезда след
като записва пет филма с
американската компания
Парамаунт Пикчърс. От то-
зи период датира и фил-
мът "Desire Under the Elms",
базиран на едноименната
пиеса на Юджийн О'Нийл,
чийто партньор на Лорен
е Антъни Пъркинс. През
1958 година прелестната
италианка получава и пър-
вото си международно от-
личие за изпълнението си
във филма "Черната орхи-
дея". Призът е за най-доб-
ра актриса на фестивала
във Венеция.

През 1960 г. Лорен си
партнира с Жан-Пол Бел-
мондо в италианския филм
"Чочарка", режисиран от
Виторио Де Сика по рома-
на на Алберто Моравия.
Изключителната изрази-
телност на Лорен в този
образ впечатляват не са-
мо журито на кинофести-
вала в Кан, което ? връч-
ва наградата за най-доб-
ра актриса, но и членове-
те на Американската фил-
мова академия, които й
присъждат "Оскар" за най-
добро изпълнение на глав-
на роля. До този момент
не е имало друг случай, в
който престижното отли-
чие в тази категория да
спечели актриса от неанг-
лоезичен филм . Лорен
грабва и Приз за най-доб-
ра актриса от Нюйоркския
кръг на филмовите крити-
ци. Суперпродукцията е от-
личена със Златен глобус
за най-добър чуждоезичен
филм и номинация Златна
палма за Викторио Де Си-
ка.

През 60-те години на XX
век София Лорен е една от
най-популярните актриси в
света, като продължава да
снима филми в САЩ и Ев-
ропа. През 1964 година
участва във филма "Упадъ-
кът на Римската империя"
заедно със Стивън Бойд,
Алек Гинес, Джеймс Мей-
сън, Кристофър Плъмър,

Мел Ферър и Омар Шариф.
Режисираната от Антъни
Ман историческа продук-
ция й носи рекордния хо-
норар от един милион до-
лара. Следващата година
на екран излиза филмова-
та комедийна драма "Брак
по италиански". За участи-
ето си в него Лорен за вто-
ри път е номинирана за Ос-
кар за най-добра женска
роля, а продукцията пече-
ли наградата Златен глобус
за най-добър чуждоезичен
филм.

Други филми от този пе-
риод, получили световно
признание, са "Ел Сид" с
Чарлтън Хестън, "Милио-
нерката" с Питър Селърс,
"Романс в Неапол" с Кларк
Гейбъл, комедийната драма
"Вчера, днес и утре", "Лей-
ди Л." под режисурата на
Питър Устинов и с участи-
ето на Пол Нюман, класи-
ката "Арабеска" от 1966 го-
дина с Грегъри Пек, и фил-
мът на Чарли Чаплин "Гра-
финята от Хонгконг" с Мар-
лон Брандо.

След раждането на пър-
вородния й син през 1968
година София Лорен започ-
ва да се появява по-рядко
на екрана. През 70-те годи-
ни нейните изпълнения в ки-
ното са предимно в итали-
ански продукции. През 1974
г. се снима в последния
филм на Виторио Де Сика
"The Voyage", малко преди
той да почине. Под ръко-
водството на знаменития
кинорежисьор актрисата
изиграва едни от най-зна-
чителните си и интересни
образи, като общият брой
на филмите, ръководени от
Де Сика, е 14. В съвмест-
ната френско-италианска
мелодрама "The Voyage"
партньор на Лорен е Ри-
чард Бъртън, а тя печели
приза за "Най-добра актри-
са" на испанския кинофес-
тивал в Сан Себастиан.

Следващата й роля е в
британския трилър "Прохо-
дът Касандра", продуциран
от Карло Понти през 1976
г., в чийто филм участват
големи звезди за онова
време, сред които Ричард
Харис, Мартин Шийн, Бърт
Ланкастър и Ава Гарднър.

През 1977 г. режисира-
ният от американския сце-
нарист Еторе Скола "Един
специален ден" за пореден
път събира на снимачната
площадка Лорен с Марче-
ло Мастрояни. Кинопродук-
цията е номинирана за еди-
найсет международни наг-
ради, сред които два Оска-
ра за "Най-добър чуждое-
зичен филм" и "Най-добра
главна роля за Мастрояни".

През 1979 г. Лорен на-
писва автобиографичната
книга "Живеейки и обичай-
ки", която се превръща в
основа за телевизионен

американски филм с ней-
но участие, излязъл през
1980.

През 80-те години на XX
век ролите на София Ло-
рен в киното са по-скоро
епизодични. Тя участва в
няколко италиански филма,
сред които и телевизион-
на новела по роман на Ма-
рио Пузо.

През 1991 г. София Ло-
рен е поканена за дома-
кин на провеждащата се в
Париж церемония по връч-
ването на Националната
филмова награда на Фран-
ция "Сезар". Освен в роля-
та на хост, актрисата ста-
ва част и от отбора на наг-
радените, тъй като Френс-
ката академия за филмово
изкуство й връчва почетен
"Сезар" за цялостно твор-
чество, заедно с френския
актьор Жан-Пиер Омон.
По-късно през същата го-
дина на тържество в Ели-
сейския дворец, френски-
ят президент Франсоа Ми-
теран я награждава с "Ор-
ден на почетния легион".

Връх в международното
признание за забележител-
ния творчески път на Со-
фия Лорен е на 25 март 1991
г., когато Американската
филмова академия й при-
съжда "Оскар" за цялостно
творчество, като актрисата
е обявена за "едно от ис-
тинските съкровища на све-
товното кино, чиято карие-
ра, богата със запомнящи
се изпълнения, е добавила
постоянен блясък в тази
форма на изкуството". На
церемонията в Лос Андже-
лис Лорен е облечена в чер-
на рокля на "Валентино", а
нейният втори "Оскар" е
връчен от Грегъри Пек.

На 1 февруари 1994 г. на
Алеята на славата в Холи-
вуд е открита 2000-та звез-
да на името на София Ло-
рен. На събитието актриса-
та изразява своята надеж-
да, че младите жени, кои-
то желаят един ден да бъ-
дат актриси, ще се вдъхно-
вяват, виждайки името й на
известния тротоар и спо-

деля: "Много ми се иска мо-
ята грееща звезда да по-
каже пътя на толкова мно-
го прохождащи актриси и
да направи техните мечти
реалност, така както моя-
та мечта се сбъдна." По-
късно през същия месец в
Берлин Лорен е наградена
със Златна мечка за цялос-
тен принос на 44-тия фил-
мов фестивал Берлинале.

На 53-та церемония по
връчването на наградите
Златен глобус през 1995 г.
София Лорен е удостоена
с почетната награда "Зла-
тен глобус на името на Се-
сил Демил". Това е нейната
пета статуетка от този ки-
нофестивал. На същия фо-
рум получава и номинация
за "Най-добра женска под-
държаща роля" за филма
"Прет-а-порте" (1994). В ки-
нопродукцията на Робърт
Олтман италианската актри-
са партнира на Марчело
Мастрояни, Джулия Робъртс
и Тим Робинс, а лентата е
номинирана за "Най-добър
филм в категория комедия".
През 1998 г. получава Зла-
тен лъв на кинофестивала
във Венеция, отново за ця-
лостно творчество.

През 2010 г. Лорен е
удостоена с Премиум им-
периал - една от най-прес-
тижните награди на Япон-
ската асоциация на изкус-
твата, присъждана за зас-
луги и постижения в об-
ластта на изкуството и ро-
лята, която личностите из-
пълняват, за да обогатят хо-
рата по света.

На 4 май 2011 г. множес-
тво звезди от Холивуд се
събират, за да почетат не-
подражаемата италианка
по случай 50-годишнината
от първия й "Оскар". През
1961 г. Лорен не присъства
на церемонията на филмо-
вата академия в САЩ, на
която трябва да получи наг-
радата си, като споделя, че
тогава не е и мечтала, че
един италиански филм мо-
же да спечели подобно го-
лямо отличие.

От "Епицентър"
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"Êèòàéñêîòî ïðåäëîæåíèå" íàñúð÷àâà
íîâèÿ åòàï â ðàçâèòèåòî íà ØÎÑ

"Да изградим по-тясна
общност със споделено
бъдеще в рамките на
ШОС и да дадем по-голям
принос за траен световен
мир и общ просперитет".
На 21-вото заседание на
Съвета на държавните
глави на Шанхайската
организация за сътрудни-
чество, проведено на 17 -
ти, китайският председа-
тел Си Дзинпин активно
се застъпи за "шанхайс-
кия дух", направи пет
предложения за бъдещото
развитие на Шанхайската
организация за сътрудни-
чество (ШОС) и обяви
поредица от нови големи
мерки. Международната
общност като цяло вярва,
че речта на Си Дзинпин
ефективно ще подтикне
ШОС да предприеме нов
път на развитие и да
насърчи траен световен
мир и общ просперитет.
Тази година се навърш-

ват 20 години от създава-
нето на ШОС. През пос-
ледните 20 години, държа-
вите-членки на ШОС
винаги са следвали "шан-
хайския дух" с "взаимно
доверие, взаимна изгода,
равенство, консултации,

Èñòîðè÷åñêà ðå÷ íà Ñè Äçèíïèí â ïîñîêà òðàåí ìèð è ñâåòîâåí ïðîãðåñ

До този момент в Китай
1,1 милиарда души са
били ваксинирани срещу
новия коронавирус, което
представлява 78% от
общото население на
страната. По общия брой
ваксинираните и обхвата
на ваксинацията Китай е
на първо място в света,

Îáåêòèâíàòà è àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ çà Êèòàé ñ âåñòíèê "Êèòàé äíåñ"
Уважаеми читатели,
В многополюсния свят Китайската

народна република играе съществена
роля в икономически, социален и
културен аспект. Световният интерес
към китайското икономическо чудо, към
социализма с китайска специфика, към
инициативите "Един пояс, един път" и
"17 плюс 1" придоби глобален мащаб.

Историята, съвремието и бъдещето

на тази велика страна ще характеризи-
рат съдържанието на седмичника
"Китай днес", който излиза от 2019 г.
като продължител на приложението
"Китай днес" на в. ЗЕМЯ, съществувало
в течение на близо десетилетие.

За вас остава привилегията да се
запознавате с това всеки петък от
страниците на седмичника "Китай
днес"!

1,1 ìèëèàðäà êèòàéöè ñà âàêñèíèðàíè ñðåùó íîâèÿ êîðîíàâèðóñ

уважение към различните
цивилизации и търсене на
общо развитие" като ядро,
за насърчаване на поли-
тическото взаимно дове-
рие, сигурност и стабил-
ност, и търсят общ прос-
перитет и развитие.
В момента светът е

изправен пред век на
промяна и епидемии.
ШОС има по-важна мисия
да поддържа регионалната

сигурност и стабилност и
да насърчава развитието
на всички страни. Като
основател на ШОС и най -
голямата развиваща се
страна, как Китай ще
допринесе за развитието
на организацията привле-
че голямо внимание.
Си Дзинпин направи пет

предложения за развитие-
то на ШОС, сред които
организацията да поеме

по пътя на единството и
сътрудничеството, общата
безопасност и сигурност,
отвореността и интеграци-
ята, взаимното споделяне
на опит, както и справед-
ливостта. Той не само
посочи посоката на бъде-
щото развитие на ШОС,
но и демонстрира отго-
ворността на Китай да
насърчава регионалната и
световната стабилност и

просперитет. ШОС се
намира на нова истори-
ческа отправна точка:
декларация, поредица от
резолюции и изявления за
сътрудничество в областта
на научните и технологич-
ните иновации, храните
сигурността и пр. са
свидетели на успеха и
плодотворните резултати
на тази среща на високо
равнище на ШОС.

сочат последните данни
на Държавната комисия
по здравеопазване.
Честотата на нежелани

реакции от китайските
ваксини срещу новия
коронавирус в страната
е 11,86 на 100 000 дози, а
на общите и анормални
реакции е по-ниска от

средното отчетено ниво
през 2019 г. на други
видове ваксини.
В момента годишният

производствен капацитет
на ваксини срещу COVID-
9 в Китай е 5 милиарда
дози, с което страната
се нарежда на водещо
място в света.

"Êèòàéñêàòà èíèöèàòèâà" ïîêàçâà ïîñîêàòà çà
ðàçðåøàâàíå íà àôãàíèñòàíñêèÿ âúïðîñ

"Трябва да уважаваме сувере-
нитета, независимостта и терито-
риалната цялост на Афганистан и
да съдействаме за прилагането на
основния принцип страната да бъде
ръководена от самите афганистан-
ци, така че хората от всички етни-
чески групи да могат независимо
да контролират бъдещето и съдба-
та на страната". На 17 септември,
на съвместната среща на високо
равнище за Афганистан между ли-
дерите на страните-членки на Шан-
хайската организация за сътруд-
ничество (ШОС), китайският пред-
седател Си Дзинпин произнесе
важна реч чрез видео връзка и
направи три предложения относ-
но политическото разрешаване на
афганистанския въпрос. Тези пред-
ложения имат важно практическо
значение и стратегически насоки
за насърчаване на мирното възс-
тановяване на Афганистан и под-
държане на дългосрочен мир и ста-
билност в региона.
Предложенията са както след-

ва: мирният преход в Афганистан

да се насърчи чрез диалог и кон-
султации; да се поддържат контак-
тите и диалогът със страната, за
да се изгради отворена и инклу-
зивна политическа структура; как-
то и да се окаже помощ на афга-
нистанския народ в преодолява-
нето на трудностите. Това отгова-
ря на нуждите на афганистанския
народ за възстановяване на вът-
решния ред и на общите загриже-
ности на международната общност
и отразява прагматизма, далновид-
ността и всеобхватността.
Като близък съсед на Афганис-

тан, Китай е готов да работи заед-
но със страните-членки на ШОС и
Организацията на Договора за ко-
лективна сигурност, за да подкре-
пи афганистанския народ и съв-
местно да поддържа траен мир и
спокойствие в региона.
В свой коментар Радио "Китай"

припомня, че на 17 септември ръ-
ководителят на централното коман-
дване на САЩ, генерал Кенет Ма-
кензи, най-накрая призна пред све-
та 20 дни по-късно, че въздушният

удар, нанесен от американски дрон
в Афганистан на 29 август, не е
ударил "терористична" цел. При на-
падението загинаха 10 цивилни,
включително 7 деца. Макензи из-
рази съжаление и поднесе изви-
нения за инцидента, като заяви,
че "поема пълната отговорност".
Вчера репортер от Китайската

медийна група в Кабул интервюи-
ра семейството на Замали, който
е бил идентифициран от американ-
ските военни като "терорист". Ро-
маре, по-малкият брат на Замали,
каза, че се надява гласът им да
бъде чут от света чрез КМГ.

"Къщата ни беше бомбардирана
и десет души в семейството бяха
убити. Сега дори нямаме дом. Мо-
жем да живеем само в къщата на
сестра ми. Общо пет семейства
сме, но имаме само три стаи. Три
от децата ми загинаха при въздуш-
ния удар, тримата сина на по-го-
лемия ми брат също бяха убити.
Само една дъщеря е все още жи-
ва. Всички ние изпитваме голяма
болка".
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Íàé-áîãàòèòå ôàìèëèè â ñâåòà ñà ñòàíàëè ñ 22%
îùå ïî-áîãàòè, ñî÷è êëàñàöèÿ íà "Áëóìáúðã"
25-òå íàé-çàìîæíè ñåìåéñòâà ïðèòåæàâàò íàä 1,7 òðèëèîíà äîëàðà

Състоянието на 25-те
най-богати фамилии в
света се е увеличило с
22% спрямо миналата
година според класация на
"Блумбърг". Сред тях са
собствениците на веригата
магазини "Уолмарт"
(Walmart), на производите-
ля на сладкарски изделия
"Марс" (Mars) и на модната
къща "Ермес" (Herтеs),
съобщава БТА, цитирана от
"Гласове". 25-те най-замож-
ни семейства притежават $
1,7 трилиона. Най-много
нови милиардери има в 3
индустрии - технологична,
корабоплаване и автомо-
билна.Фамилията Уолтън,
която притежава веригата
магазини "Уолмарт", е най-
богатият род в света с
238,2 млрд. долара, сочи
класация на агенция "Блум-
бърг". Според списъка
състоянието на 25-те най-
заможни семейства е
нараснало с над 22%, или
$ 312 млрд., през последна-
та година. Общо тези
фамилии притежават
внушителните $ 1,7 трилио-
на.

Уолтън могат да се
похвалят, че са спечелили
23 млрд. долара през 2021
г. Така потомците на Сам
Уолтън, основал веригата
през 1962-а, имат повече
пари от Джеф Безос (200
млрд. долара) и Илон Мъск
(205 млрд. долара). Магази-
ните "Уолмарт" по света са
над 10 500, а оборотът на
компанията възлиза

The Times: "×óâàë çà áîêëóê" - ïàðèæêàòà ïóáëèêà íå îöåíè îïàêîâàíàòà "Òðèóìôàëíà àðêà"

на $ 559 млрд. Фамилията
притежава 48 на сто от
акциите на търговската
верига.

Те имат почти $ 100
млрд. повече пред втората
най-богата династия в
света - клана Марс

Те са собственици на
едноименния производител
на сладкарски изделия и
притежават $ 141,9 млрд.
Началото на империята е
дадено от Франк Марс,
който започва да продава
бонбони от меласа през
1902 г., докато е още на 19
години.

На трето място са
семейство Кох, притежате-

ли на американския про-
мишлен конгломерат "Кох
индъстрис", което има $
124,4 млрд. Братята Фреде-
рик, Чарлз, Дейвид и
Уилям наследиха петролна-
та фирма на баща си
Фред. Братска вражда за
контрол над компанията в
началото на 80-те години
обаче накара Фредерик и
Уилям да напуснат семей-

ния бизнес, докато Чарлз и
Дейвид останаха. Оттогава
компанията се превърна в
конгломерат с годишни
приходи от около 115
милиарда долара.

Братята са следвани от
рода Ермес, притежаващ
едноименната френска
модна къща. Техните чанти
струват стотици хиляди
долара, заради което и
Ермес имат 111,6 милиарда
долари в банковата си
сметка.

Кралската династия Ал
Сауд в Саудитска Арабия
заема 5-а позиция със $
100 млрд. Общото богатст-
во на фамилията, контроли-

рано от нейните приблизи-
телно 15 000 членове,
вероятно обаче е много по-
голямо, твърдят анализато-
ри. Престолонаследникът
Мохамед бин Салман, син
на седмия монарх, крал
Салман, лично разполага с
активи на стойност над 1
млрд. долара.

Фамилията Ли, която
притежава "Самсунг",

отпадна от списъка на
"Блумбърг", след като
плати 11 млрд. долара
данък върху наследството
след смъртта на патриарха
си Лий Кун Хи. Новите
лица в елитната класация
са от фамилията Дасо,
която притежава авиаци-
онната компания "Дасо
Авиасион".

Тези семейства бяха
сред най-големите победи-
тели през изминалата
година, тъй като правителс-
твата и централните банки
наводниха икономиките с
пари, подхранвайки бум в
електронната търговия,
купуването на храна и
разходите за домашни
любимци.

Списъкът на "Блумбърг"
изключва милиардерите от
първо поколение и не е
пълен, тъй като богатствата
на някои семейства, като
например Рокфелер, са

толкова разпръснати, че е
трудно да се проследят
активите им.

По-ранно проучване
показа, че над един про-
цент от възрастните по
света са станали милионе-
ри за първи път миналата
година на фона на панде-
мията. Броят на хората,
чието богатство е с изклю-
чително висока нетна
стойност, се е увеличил с
24% през 2020 г., което е
рекорд от 2003 г. насам.

САЩ са страна №1 по
отношение на растежа на
милиардерите с 29%, което
представлява 37 % от
натрупаното богатство на
милиардерите миналата
година, последвани от
Китай и Германия.

Увеличението на мили-
ардерите е основно в
технологичната, корабопла-
вателната и автомобилната
индустрия.

Парижката публика бе-
ше възмутена от инстала-
цията, замислена от покой-
ния български художник
Кристо, в която участва
Триумфалната арка, съоб-
щава The Times. Както пи-
ше вестника, за да се ре-
ализира замисълът на ав-
тора, паметникът е бил
увит в сребристо-синя тъ-
кан. Мнозина обаче разк-
ритикуваха акцията и срав-
ниха "опаковането" с тор-
ба за боклук, отбелязва из-
данието.

Парижката обществе-
ност е възмутена от реше-
нието да се позволи на по-
томците на българския ху-
дожник Кристо да увият
Триумфалната арка в 25
000 квадратни метра среб-
ристо-син плат, съобщава
The Times.

Както припомня издани-
ето, в четвъртък, 16 сеп-
тември, докато президен-
тът Макрон се готвеше да
открие ефемерното произ-
ведение на изкуството на
Елисейските полета, про-
тивниците на обекта на из-
куството се подредиха да
го критикуват като грозен,
ненавременен, неустойчив
и обиден за нацията. Пре-
зидентската администра-
ция от своя страна отвър-

на на критиките, като обя-
ви "Триумфалната арка в
опаковка" за символ на
държава, излизаща от пан-
демията.

Опаковането на Триум-

фалната арка е проект на
покойния български худож-
ник Кристо, чието пълно
име е Христо Владимиров
Явашев. Заедно с приятел-
ката си от марокански

произход Жана-Клод Де-
нат де Гилбон, която почи-
на през 2009 г., той се спе-
циализира в опаковането
на сгради - например Рай-
хстага през 1995 г.

Кристо, който отдавна
мечтае да работи върху
Триумфалната арка, най -
накрая получи разрешение
да го извърши миналата
година, пише вестникът. 84-
годишният художник оба-
че почина преди да успее
да започне проекта, идея-
та за който беше продъл-
жена и завършена от пле-
менника му Владимир Ява-
шев.

25 000 квадратни мет-
ра сребристо-син полип-
ропиленов плат бяха раз-
гърнати миналия уикенд и
прикрепени с 3000 метра
червен канап. Тъканта ще
остане на Триумфалната
арка в продължение на 16
дни и след това ще бъде
премахната. Както съоб-
щава вестникът, проектът
на стойност 14 милиона
евро е спонсориран от
предприятия и частни ин-
веститори. Пи думите на
организаторите не са из-
ползвани държавни сред-
ства.

Междувременно мнози-
на изразиха възмущение

при вида на Триумфална-
та арка, увита в плат, пи-
ше изданието. Журналис-
тът Андре Биркоф напри-
мер каза, че изглежда ка-
то покрита с "торба за бок-
лук".

Философът Бенджамин
Оливнес отбелязва, че
опакованата арка прилича
на "неоправен креват" и
осъжда проекта като "ста-
ромоден ... и ужасно из-
вън времето" пример за
ефимерно изкуство, попу-
лярно през 80-те и 90-те го-
дини. "Може би е дошъл
моментът да се запитаме
какво ще построим ние,
което да бъде толкова
трайно и красиво, колко-
то и нашите минали памет-
ници, вместо да ги изпол-
зваме като уморени деко-
рации за нашия детински
цирк", оплака се филосо-
фът.

Основателят на крайно-
дясната партия и баща на
Марин Льо Пен, Жан-Ма-
ри Льо Пен, от своя стра-
на смята, че опаковането
на Триумфалната арка,
построена по заповед на
Наполеон Бонапарт през
1806 г. в чест на френски-
те военни победи, беше
"глупост, напълно съобра-
зена с френския упадък".

Триумфалната арка, опакована с чаршафи - няма по-добър символ
на дълбоката деградация, в която е изпаднало съвременното изкуство.
Днешните "творци" отдавна не са създатели на нови реалности, каквито
бяха Леонардо, Салвадор Дали, Пикасо. Съвременните "творци" са
ловки опаковчици - на сгради и на велики произведения от миналото.
Да, хора като Кристо заслужават уважение. Най-вече заради факта, че
са успели да излъжат едни хора да им дават пари за глупости, а едни
други хора да се възхищават на въпросните глупости. Временният
характер на "творбите", с който толкова се хвалят "артисти" като
Кристо, не е израз на свобода. Това е израз на пустота, на безплодие,
на тотална неспособност да създадеш истинско произведение на
изкуството. Единственото, на което са способни днешните "творци", е
да паразитират върху миналото, да простират чаршафи. Изобщо не
отричам ловкостта на тези опаковчици. Категорично отричам обаче
претенциите на такива лица да се наричат "артисти".

Петър ВОЛГИН
От Фейсбук

ÊÎÌÅÍÒÀÐ:
Èçðàç íà ïóñòîòà, ñèìâîë íà äúëáîêà äåãðàäàöèÿ
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Áèë Ãåéòñ: Èìàì èäåÿ êàê äà ïðèêëþ÷èì
ñ ïàíäåìèÿòà âåäíúæ çàâèíàãè
Ãúðöèÿ òðÿáâà äà âàêñèíèðà îùå åäèí ìèëèîí ãðàæäàíè, çà äà
ïîñòèãíå íóæíîòî ïîêðèòèå ïðåäè çèìàòà

Американският милиар-
дер, филантроп и съосно-
вател на "Майкрософт"
Бил Гейтс изнесе реч в
навечерието от годишната
от основаването на фон-
дацията, която носи името
му. В словото си Гейтс
направи равносметка от
свършеното и несвърше-
ното по време на панде-
мията от COVID-19, пише
Епицентър.

По думите му човечест-
вото  е  дало признаци на
"самоувереност", което ни
е изиграло лоша шега.
Като непоправими опти-
мисти бихме могли да се
научим както от успехите,
така и от провалите, които
сме допуснали от началото
на пандемията, посочи
Гейтс и предупреди, че
"краят й още не е дошъл".

По данни на фондация-
та на Бил Гейтс 31 млн.
души са изпаднали в
условия на крайна бед-
ност през 2020 г. в срав-
нение през 2019 г. и този

От стр. 1

Изборите в Русия се про-
ведоха в продължение на три
дни - от петък до неделя. Жи-
телите на седем региона
имаха право да гласуват он-
лайн. Електронно гласува и
президентът Владимир Пу-
тин, който е в самоизолация
заради контакт с хора от не-
говото обкръжение, заразе-
ни с коронавирус.

По партийни листи се из-
бират 225 депутати в Дър-
жавната Дума. По едноман-
датни райони - другите 225.
Кандидатите на "Единна Ру-
сия" водят в 194 едноман-
датни района, на КПРФ - в
15, на "Справедлива Русия-
за истината" - , сочат още
данните на ЦИК.

"Åäèííà Ðóñèÿ" ïå÷åëè 49,42% îò ãëàñîâåòå
ïðè èçáîðèòå çà Äúðæàâíàòà Äóìà

Íàêðàòêî

Повишаването
на световните цени на газта е
временно явление, свързано с
възстановяването на световната
икономика след пандемията.
Това заяви британският
премиер Борис Джонсън пред
журналисти преди да излети за
САЩ, където ще се срещне с
президента Джо Байдън и ще
участва в Общото събрание на
ООН. Ще отнеме време докато
доставките отговорят на
търсенето", каза Джонсън.
Премиерът на Великобритания
подчерта, че търсенето на газ е
нараснало в целия свят и
особено в Азия, което оказва
значително влияние върху
цените.
Мъж
стреля по петима души на
празненство на открито в
испанското градче Сабадел,
близо до Барселона. Една от
ранените - жена, бременна в
седмия месец, е загубила
бебето в резултат на наранява-
нията. Мъж, прострелян на
четири места, е в критично
състояние. Приятелката му
казала на полицията, че
подозира, че извършителят е
бившият й приятел, който
наскоро излязъл от затвора.
Според органите на реда
другите три жертви са само
леко пострадали. Полицията
издирва нападателя.
Разтревожените котки
не могат да заместят липсата на
стопанина си с дрехи, които
миришат на него, дори се
плашат от тях, сочи американс-
ко проучване, цитирано от "Ню
сайънтист". Повечето домашни
любимци създават силни връзки
със собствениците си и
присъствието им ги успокоява.
Те обаче не приемат миризмата
за достоен заместител на
стопанина, обяснява Кристин
Витал от колежа "Юнити" в
Мейн, която изследва взаимоот-
ношенията между котките и
хората. "Обонянието е важно за
котките и е свързано с тяхното
социално поведение. В нашето
проучване, при което животните
получават предмет с миризмата
на собственика си, не се
наблюдава намаляване на
стреса", казва тя. Някои от
животните дори се плашат.

:
Снимки Интернет

Студенти бягат през прозорците на
университета в Перм, Русия, след
откритата стрелба в сградата. По

последни данни на здравното министерс-
тво са убити 6 души, а 28 са ранени,
заяви пред журналисти говорителят на
Кремъл Дмитрий Песков. "По всичко

личи, че става дума за някакви отклоне-
ния на младежа, който е извършил тези

убийства. Смятам, че специалистите
трябва да проучат това и да се опитат да

разберат какво е станало причина за
тази трагедия", каза Песков. По-рано
източник от местните здравни служби

каза пред ТАСС, че раненият от полиция-
та заподозрян - 18-годишният студент
Тимур Бекмансуров, е в тежко състоя-
ние, лежи в реанимация и засега няма

възможност да бъде разпитан. Стрелецът
е бил ранен и обезвреден от служител

на пътна полиция, чийто патрул първи се
отзовал на сигнала за стрелбата. Според
МВР стрелецът е бил въоръжен освен с

ловджийска пушка и с нож.

Бил Гейтс даде предложение и по какъв начин бихме могли да
надвием вируса окончателно. Единственото реалистично решение,

което аз виждам, е да се изградят повече фабрики, които да произве-
дат съответно повече дози от ваксините за целия свят в рамките на
100 дни. Убеден съм, че това е напълно възможно, обясни Гейтс.

Процентът на "Единна Ру-
сия" означава, че те ще по-
лучат около 120 депутати от
пропорционалната листа. Та-
ка управляващата партия съ-
бира конституционно мно-
зинство - около 315 от об-
що 450 депутати, сочат из-
численията на политически-
те наблюдатели. ЛДПР, "Яб-
локо", "Родина", "Гражданс-
ка платформа" и Партия на
ръста също имат по един
кандидат на водещи пози-
ции. Срод водещите канди-
дати има и трима независи-
ми.

През 2016 г. "Единна Ру-
сия" получи 203 места от ед-
номандатните райони ,
КПРФ и "Справедлива Ру-
сия" - по 7 и ЛДПР - 5. ç

Испанските власти са
евакуирали около 5000
души от канарския о. Ла

Палма заради изригването
на вулкана Кумбре Виеха.

15-метровият поток от лава
вече е погълнал 20 къщи в

населеното място Ел Пасо и
участъци от пътища, каза
кметът Серхио Родригес

пред радиостанцията TVE в
понеделник сутринта. Сега
той се разпространява в

съседното село Лос Ланос
де Аридан, където стотици

къщи са изложени на риск.
"Следим траекторията на
лавата", увери Родригес.
След изригването си в

неделя следобед, вулканът
изстреля лава на стотици
метри във въздуха и изля
потоци от разтопена скала
към Атлантическия океан

върху слабо населения о. Ла
Палма, най-северозападния

остров в архипелага.

ръст се дължи на панде-
мията от новия коронави-
рус, информира онлайн
изданието 20minutos

Гърция не е успяла да
постигне целта за вакси-
ниране на 65-70 процента
от гражданите си срещу
COVID-19 до края на
септември, съобщава
електронното издание на
гръцкия в. "Прото тема".
За да се постигне нужно-
то ваксинационно покри-
тие преди зимния сезон,
ще трябва да бъдат вакси-
нирани поне още един
милион души, особено
гражданите над 60-годиш-
на възраст. Правителство-
то и експертите целят
ограничаване на вирусния
товар, заразяването,
тежкото протичане на
заболяването и смъртните
случаи както и разтовар-
ване на здравната систе-
ма, отбелязва изданието.

Данните от последната
седмица показват, че
новорегистрираните

случаи са намалели с 12
процента. Спад бележи
броят на пациентите в
инензивните отделения,
както и смъртните случаи,
които са намалели с 18
процента спрямо седмица
по-рано. През септември
над 700 души, заразени с
COVID-19, са починали,
допълва изданието. В
момента активните случаи

са 19 хиляди, но специа-
листите очакват нараства-
не на новите случаи през
октомври.

До 16 септември в
Гърция близо 6 млн. души
са завършили пълния
ваксинационен цикъл,
което съставлява 56,1 на
сто от населението на
страната, посочва "Прото
тема". ç
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Отборът на Славия
поднесе голямата изнена-
да в осмия кръг на Първа
лига с успеха си над
Лудогорец. "Белите" надви-
ха шампиона на България
с 1:0, а единственото
попадение в мача падна в
49-ата минута. Тони Тасев
бе точен за столичани с
прекрасен шут от далечна
дистанция, който опъна
мрежата на Серджио
Падт.  Малко над половин
час славистите се наложи
да играят с човек по-
малко след червен картон
на Мартин Георгиев. Във
въпросната ситуация и
ВАР трябваше да се
намесва.

На стадиона в столич-
ния квартал "Овча купел"
един срещу друг се изпра-
виха вторият и третият във
временното класиране,
като успехът изстреля
Славия на първото място.
Тимът воден от Златомир
Загорчич има 17 точки,
колкото е и активът на
Ботев (Пловдив).

Шампионите от Разград
не показаха най-добрата
си игра в отсъствието на
ключови фигури като
Кирил Десподов и Антон
Недялков, които са конту-
зени и изгледаха срещата
от ложата. Отборът беше
воден от помощник-треньо-
ра Станислав Генчев в
отсъствието на наставника
Валдас Дамбраускас,
който е с COVID-19.

Треньорът на Славия
Златомир Загорчич споде-

Десетима
"бели"
футболисти
качиха Славия
на първото
място

ли след победата над
Лудогорец, че е казал на
младите си футболисти,
че могат много повече от
показаното днес. "Получи
се със себераздаване 95-
100 минути, защото мачът
продължи толкова. Разда-
дохме се на 100%. Успях-
ме да си вкараме гола и
заслужено спечелихме.
Младите се налагат сами
- с тренировки и с това,
което показват. Тези

момчета показаха , че
заслужават да играят",
каза Загорчич.

"Не искам да коменти-
рам червения картон.
Явно този ВАР е за голе-
мите отбори и това е",
отсече треньорът на
Славия. - Надявам се, че
ще продължим да играем
по същия начин. Сега
мислим за Марица (Плов-
див) за Купата на Бълга-
рия, отиваме да спечелим.

Íàêðàòêî


Александър
Везенков и неговият
Олимпиакос
започнаха с победа участи-
ето си в турнира за Купата
на Гърция по баскетбол,
където се завърнаха след
две години пауза. Тимът от
Пирея стартира директно
1/16-финалите и отстрани
Колосос Родос с 94:67.
Българинът стана водещ
реализатор за отбора си,
като завърши срещата с
дабъл-дабъл от 16 точки и
10 борби.
Пламен Илиев
дебютира за Динамо
(Букурещ)
при домакинската загуба с
1:2 от Ботошани. Срещата
беше от 9-ия кръг на
първенството на Румъния.
Гостите отбелязаха головете
още в началото, а "кучета-
та" върнаха едно попадение
пет минути преди края.
Шестото поредно пораже-
ние остави Динамо на
предпоследното 15-о място
с едва 6 точки. В предиш-
ните мачове новият тим на
бившия вратар на Лудого-
рец дори не успя да вкара
гол, а преди седмица беше
разбит с 0:6 от вечния си
съперник Стяуа (Букурещ)

ПСЖ записа шести
пореден успех
от началото на сезона във
френската Лига 1 и оглави
класирането с пълен актив
от 18 точки. В герой за
парижани при победата с
2:1 над Лион се превърна
Мауро Икарди, който вкара
ценното попадение в 93-ата
минута след асистенция на
Килиан Мбапе.  Преди това
Лион поведе в началото на
втората част чрез Лукас
Пакета - в 54-ата минута.
Неймар изравни за ПСЖ от
дузпа, отсъдена за наруше-
ние срещу него. Много
любопитен момент от
срещата беше реакцията на
Лионел Меси при смяната
му в 76-ата минута. Треньо-
рът Маурисио Почетино го
извади от игра и реши да
пусне на негово място
Ашраф Хакими. Аржентинс-
ката звезда видимо недо-
волстваше срещу решение-
то на наставника на ПСЖ,
като при излизането от
терена не подаде ръка на
сънародника си.
Ювентус продължава
със слабото си
представяне
от началото на сезона в
Серия "А". "Старата госпо-
жа" направи 1:1 с Милан в
дербито от четвъртия кръг.
Юве поведе още в начало с
гол на Алваро Мората.
Четвърт час преди послед-
ния съдийски сигнал
"росонерите" изравниха
чрез Анте Ребич. Така за
четвърти път в историята си
"бианконерите" нямат
победа в първите четири
кръга. След равенството
Ювентус е на 18-ото място
в класирането с 2 точка
след 4 изиграни срещи.
Милан е втори с 10 точки.
Също с 10 е Интер, който
оглавява подреждането.

"Ìúëíèÿ" íà Òîíè Òàñåâ
óäàðè Ëóäîãîðåö

Имаме достатъчно футбо-
листи, хубава школа. Не
трябва да се притеснява-
ме. Трудно се изкачваш,
много по-бързо падаш.
Трябва да си повярваме,
за да направим нещо
много по-сериозно. След
мача им казах: "Момчета,
вие можете още повече."

Асистентът на треньора
на Лудогорец Валдас
Дамбраускас - Станислав
Генчев, коментира загуба-
та с 0:1 от Славия в "Овча
купел". "Причините за
негативния резултат са, че
през първото полувреме
не отбелязахме. Имахме
три-четири чисти положе-
ния. През втората част
така и не намерихме път
към вратата на Славия.
Поведението ни след
почивката не подхожда на
Лудогорец. Недопустимо е
да не създадем една
голова ситуация, и то с
човек повече", заяви
разочарованият Генчев.

"Ще анализираме
причините. Ще ги наме-
рим със сигурност и се
надявам това да не се
повтори. Трябваше да сме
по-настоятелни пред
вратата, да търсим пода-
вания зад защитата.
Правихме го през първата
част. След това играхме
предвидимо и улеснихме
защитата на Славия. Те не
ни изненадаха. Играха
както очаквахме - нахъса-
но. Бориха се за всяка
топка и бяха възнаграде-
ни", добави спецът.ç

ЦСКА победи с 4:2 като гост
Ботев (Враца) в зрелищен дву-
бой  от осмия кръг на Първа ли-
га на стадион "Христо Ботев". Ге-
орги Йомов бе над всички с две
попадения, а по едно добавиха
Брадли Мазику и Йаон Баи. За
тима на Даниел Моралес се раз-
писаха Дориан Бабунски и 17-
годишния Мирослав Маринов.

Стойчо Младенов направи
доста промени в своя състав в
сравнение с футболистите, на ко-
ито заложи срещу Рома турнира
на Лигата на конференциите.
Иван Турицов бе заменен от Асен
Дончев, а Карол Метс направи
своя официален дебют за ЦСКА.
Федерико Варела пък се завър-
на в титулярния състав на "чер-
вените".

Домакините започнаха отлич-
но срещата и в 8-ата минута из-
лязоха напред в резултата, кога-
то Дориан Бабунски догони топ-
ката и я прати във вратата на
ЦСКА - 1:0. Радостта на врачани
обаче трая само 8 минути. Йоан
Баи проби по левия фланг и цен-
трира към Георги Йомов, който от

Ãåîðãè Éîìîâ áëåñòè â ãîëîâ òðèëúð è îáðàò çà ÖÑÊÀ

близка дистанция засече за 1:1.
Ситуацията на терена се успокои
до 39-ата минута, когато Брадли
Мазику за втори път прати топка-
та в мрежата на домакините.

В началото на второто полув-
реме ЦСКА предреши изхода на

Героят за Славия в двубоя с Лудогорец Тони Тасев заяви, че той и
съотборниците му са показали, че "белите" разполагат с класен

отбор. Полузащитникът вкара страхотен гол във вратата на шампиони-
те, след като се разписа с удар от над 30 метра.

срещата. Йоан Баи (50)  с хубав
удар по земя в далечния ъгъл нап-
рави резултата 3:1. В 70-ата ми-
нута Ботев намали изоставането
си, след като 17-годишният Ми-
рослав Маринов с бомбен удар
разстреля вратарят на ЦСКА. Йо-

мов (81) върна спокойствието в
лагера на "червените"  с втория
си гол в срещата. В края на ма-
ча отборът на Стойчо Младенов
можеше да вкара пети гол, но
удар на Греъм Кери срещна гре-
дата.ç

Георги Йомов (с номер 10) направи поредния си силен мач с екипа на ЦСКА
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Õðèñòî Ñòîè÷êîâ è êóï ðîäíè
çâåçäè èäâàò çà øîó â Ïëîâäèâ

Куп звезди на пловдив-
ския футбол ще премерят
сили в демонстративен
мач по повод 100-годишни-
ната на местния Марица,
обявиха от клуба. Шоуто
ще се проведе на 26
септември от 10 часа
сутринта. Стартът ще бъде
даден с юношески мач - в
тон с историята на клуба, а
малко по-късно, в 11 часа
на терена ще се изправят
ветерани на Марица и
отбор, съставен от плов-
дивски футболни звезди. Те
ще ни зарадват с едно
истинско футболно шоу.

 Ето и част от имената,
които ще уважат вековния
юбилей на Марица:  За
състава на "жълто-сините"
- Футболист №1 на Бълга-
рия за всички времена
Христо Стоичков,  Коста-
дин Видолов, Красимир
Чомаков, Александър
Александров, Румен
Христов, Красимир Димит-
ров, Запрян Раков, Нико-
лай Киров, Веселин Тосев

и други.
За отбора на Пловдивс-

ките звезди: Георги Ива-
нов - Гонзо, Ясен Петров,
Георги Илиев, Александър
Тунчев, Димитър Телкийс-
ки, Дончо Донев, Здравко
Лазаров, Иван Добревски
и други.

"Бъдете с нас, бъдете
част от едно историческо
събитие! Очакват ви още
музикална програма,
както и още много прият-
ни изненади. Клубът ще
изкаже признателност към
своите легенди - бивши
футболисти, треньори,
деятели… Те ще получат
индивидуални почетни
знаци. Хората, които са
допринесли за развитието
на клуба през годините
отдавна са част от исто-
рията му. Искаме те да
бъдат помнени и почита-
ни! Очакваме ви! 26
септември, стадион Мари-
ца. Вход свободен", напи-
саха от ръководството на
Марица.ç

Камата срещу отбор на Гонзо за
100-годишнината на Марица

Реал (Мадрид) успя да спе-
чели с 2:1 гостуването на Ва-
ленсия в мач от петия кръг на
Ла Лига. "Кралете" изостава-
ха в резултата до 86-ата ми-
нута, когато Винисиус израв-
ни след асистенция на Карим
Бензема. Именно французинът
донесе трите точки с попаде-
ние 120 секунди по-късно.
Бензема наказа "прилепите" ,
като този път ролите бяха раз-
менени и Винисиус му даде го-
ловия пас.

 Домакините от Валенсия
поведоха в резултата в 66-ата
минута, когато Уго Дуро се
възползва от разбъркване в
наказателното поле на Реал.
В 29-ата минута "прилепите"
искаха дузпа за нарушение на
Бензема срещу Даниел Вас.
Ситуацията бе разгледана с
ВАР, след което съдията пре-
цени, че няма основание да
посочи бялата точка. След то-
ва имаше немалко ситуации и
пред двете врати, като по-на-
пористите действия на "белия
балет" в края доведоха до об-
рата в тяхна полза.

Така Реал оглави класира-
нето с 13 точки от 5 мача.
Вторият Атлетико (Мадрид) има
11, а с по 10 са Валенсия и
Реал Сосиедад. ç

Ðåàë (Ìàäðèä)
ñúòâîðè ÷óäî
è îãëàâè
êëàñèðàíåòî

Христо Стоичков (вляво) на 90-годишния юбилей на родната Марица,
до него е Запрян Раков

Италия е новият волейболен
шампион на Европа. Момчетата на
Фердинандо Де Джорджи спече-
лиха титлата на Стария континент,
след като направиха страхотен об-
рат и се наложиха над Словения
с 3:2 (22:25, 25: 20, 20:25, 25:20,
15:11) в големия финал на Евро-
волей 2021, игран пред близо
7000 зрители в зала "Сподек" в
Катовице (Полша). Така подмла-
деният състав на Италия, който е
воден от опитния Фердинандо Де
Джорджи, спечели седмата си ев-
ропейска титла в историята. Но
последния трофей на "скуадра а-
дзура" преди сегашният беше през

Èòàëèÿ å íîâèÿò âîëåéáîëåí
øàìïèîí íà Åâðîïà

далечната вече 2005 година. Ос-
вен това Италия има 4 сребра и 3
бронза в своята витрина.

От друга страна, Словения не
можа да запише най-големия си
успех в историята, като загуби трети
финал на европейските първенст-
ва след тези през 2015-а от Фран-
ция с 0:3 и през 2019-а година от
Сърбия с 1:3 гейма.

Най-резултатен за новите ев-
ропейски шампиони стана Дание-
ле Лавиа с 21 точки (2 блока, 3
аса, 46% ефективност в атака и
45% позитивно посрещане) за по-
бедата. Алесандро Микиелето до-
бави още 17 точки (2 блока, 3 аса,

38% ефективност в атака и 42%
позитивно посрещане) за успеха.

За словенците Ален Пайен ре-
ализира 16 точки (4 блока, 1 ас и
65% ефективност в атака). Тончек
Щерн (1 блок, 3 аса и 32% ефек-
тивност в атака) и Клемен Чебул
(2 блока, 1 ас, 31% ефективност
в атака и 50% позитивно посре-
щане) се отчетоха с по 14 точки,
но и това не беше достатъчно за
победата.

Домакините от Полша се уте-
шиха с бронзовите медали, след
като биха категорично вече бив-
шите шампиони от Сърбия с 3:0
гейма.ç

След 16 години волейболистите на Италия отново извоюваха шампионската титла на Европа

България постигна историчес-
ки успех на европейското пър-
венство по спортна аеробика за
мъже, жени, юноши и девойки в
италианския град Пезаро. Бъл-
гарските състезатели завоюва-
ха четири титли.

Европейски шампиони стана-
ха Дарина Пашова, Антонио Па-
пазов и Тихомир Баротев в ка-
тегория тройки, Дарина Пашова
индивидуално жени, Ана Мария
Стоилова/Антонио Папазов сме-
сени двойки и Борислава Ива-
нова/Христо Манолов смесени
двойки в категория юноши и де-
войки.

В последния финал с българ-
ско участие в категория тройки
мъже и жени Дарина Пашова,
Антонио Папазов и Тихомир Ба-

×åòèðè êîíòèíåíòàëíè
òèòëè çà ðîäíèòå
ñúñòåçàòåëè ïî àåðîáèêà

ротев бяха без конкуренция и
прибавиха към световната си
титла и европейска. Българите
получиха за изпълнението си
оценка 22.827 точки. На второ
място е Румъния с 22.233 точ-
ки, а на трето Русия 1 с 22.200
точки.

Това е пореден успех за го-
дината в този спорт. На светов-
ния шампионат в Баку в края на
месец май България спечели ис-
торически златен и сребърен ме-
дал. Световни шампиони в ка-
тегория тройки станаха Дарина
Пашова, Антонио Папазов и Ти-
хомир Баротев, а при жените Па-
шова взе сребърно отличие. Ан-
тонио Папазов и Ана Мария Сто-
илова се класираха на четвърто
място при смесените двойки.ç

Нападателят на Манчестър
Юнайтед Кристиано Роналдо пос-
тави нов рекорд. Португалската
футболна звезда  подобри пос-
тижението на Златан Ибрахимо-
вич по най-много стадиони, на
които е вкарал гол. След като се
разписа за "червените дяволи"
срещу Йънг Бойс (1:2) в Шампи-
онската лига и при успеха с 2:1
над Уест Хям, Родалдо вече мо-
же да се похвали с попадения на
66 различни стадиони. Ибрахи-
мович е вкарвал на 64.

Манчестър Юнайнед обяви

Êðèñòèàíî Ðîíàëäî ñ÷óïè
ïîðåäåí ðåêîðä

завръщането на Кристиано Ро-
налдо в клуба на 27 август. За
три мача с екипа на тима 36-
годишният португалец вече вка-
ра четири попадения. Той се раз-
писа два пъти за успеха над Ню-
касъл с 4:1 в повторния си де-
бют за "червените дяволи".ç
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05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
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

/9 епизод/
14.30 Влакът на динозаврите - анимацио-

нен филм
15.00 Когато сърцето зове - тв филм

/9 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории /п/
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 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 Референдум с Добрина Чешмеджие-

ва
22.00 Октопод - тв филм /4 сезон, 11

епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.30 Ханибал - тв филм /2 епизод/ (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

/9 епизод/п/

bTV

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

ване 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. 122
15.00 Премиера: "Буря от любов" - сериал,

с. 12, еп. 11
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

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

даване с водещ Цветанка Ризова,
нов сезон 10

18.00 Премиера: "Татковци" - сериал, еп. 2
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" - се-

риал, еп. 46
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. 17
00.00 "Чък" - сериал, еп. 4
01.00 "Фамилията" - сериал, еп. 8
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 14,

еп. 114, 115

bTV Action

05.00 "Чък" - сериал, еп. 13
06.00 Анимационен блок: "Приключенията

на котарака в чизми" - сериал, еп.
25, 26, с. 2, еп. 1, 2

08.00 "Чък" - сериал, еп. 13
09.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 1
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 6
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 10
12.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 10
13.00 "Опасна зона" - екшън, приключенс-

ки, трилър (САЩ, 1994), режисьор
Стивън Сегал, в ролите: Стивън Се-
гал, Майкъл Кейн, Джоан Чен, Джон
Макгинли, Били Боб Торнтън, Ричард
Хамилтън и др.

15.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 1
16.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 2
17.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 11
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 11
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 4, еп. 7
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Южен вятър"

- сериал, еп. 4
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Неуредени смет-

ки" - трилър (САЩ, Великобритания,
Унгария, Израел, 2011), режисьор
Джон Мадън, в ролите: Хелън Мирън,
Сам Уърдингтън, Том Уилкинсън, Ки-
рън Хайндс, Джесика Частейн, Йес-
пер Кристенсен, Мартон Чокаш и др.
[14+]

00.00 "Южен вятър" - сериал, еп. 4
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 11
02.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 7
03.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 11
04.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 2

bTV COMEDY

05.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
06.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 108
07.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сери-

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

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

сериал
10.00 "Кралят на Калифорния" - комедия,

драма (САЩ, 2007), режисьор Май-
къл Кейхил, в ролите: Майкъл Дъглас,
Евън Рейчъл Ууд, Уилис Бъркс II,
Лора Качъргъс, Пол Либър 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 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сери-

ал
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. 4, еп. 2, 3
19.00 "Преспав" - сериал, еп. 56
19.30 "Селцето" - сериал, еп. 1
21.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал, с.

13, еп. 3, 4
22.00 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 137 - 139
23.30 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 2, еп. 21, 22
00.30 "Смотаняци 2" - комедия, екшън (САЩ,

1991), режисьор Джим Ейбрахамс, в
ролите: Чарли Шийн, Валерия Голи-
но, Лойд Бриджис, Мигел Ферер,
Роуън Аткинсън, Мартин Шийн и др.

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. 5, 6

08.00 "Агенти на съдбата" - фантастика,
трилър, романтичен (САЩ, 2011),
режисьор Джордж Нолфи, в ролите:
Мат Деймън, Емили Блънт, Джени-
фър Ийли, Антъни Маки, Терънс
Стамп и др.

10.15 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 2,
еп. 7, 8

12.15 "Сан Андреас" - екшън, трилър (САЩ,
2015), режисьор Брад Пейтън, в
ролите: Дуейн Джонсън, Кайли Ми-
ноуг, Карла Гуджино, Арчи Панджа-
би, Колтън Хейнс, Алекс Рийзи, Мор-
ган Грифин, Алекзандра Дадарио,
Мат Джералд и др.

14.30 "Mamma Mia! Отново заедно" - ко-
медия, музикален, романтичен (САЩ,
2018), режисьор Ол Паркър, в ро-
лите: Аманда Сайфред, Пиърс Брос-
нан, Мерил Стрийп, Колин Фърт,
Лили Джеймс, Джули Уолтърс, Крис-
тин Барански, Доминик Купър, Сте-
лан Скарсгард, Джереми Ървайн,
Шер и др.

17.00 "Принцът и аз 3: Кралски меден
месец" - комедия, семеен, роман-
тичен (САЩ, 2008), режисьор Кат-
рин Кирън, в ролите: Кам Хескин,
Крис Гиър, Адам Кроусдел, Джона-
тан Фърт и др.

18.45 "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.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Играч първи, приготви се" - фантас-

тика, екшън, приключенски, трилър
(САЩ, 2018), режисьор Стивън Спил-
бърг, в ролите: Тай Шеридан, Оливия
Кук, Бен Менделсон, Лина Уейт, Ти
Джей Милър, Саймън Пег и др.

23.45 "Вълната" - екшън, трилър, драма
(Норвегия, Швеция, 2015), режи-
сьор Роар Ютаг, в ролите: Кристо-
фер Йонер, Ане Даал Торп, Йонас
Хоф Офтебро, Фридтьоф Сохем и др.

01.45 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 2, еп. 7, 8

03.45 "Дедпул" - фантастика, екшън, коме-
дия (САЩ, 2016), режисьор Тим
Милър, в ролите: Райън Рейнолдс,
Морена Бакарин, Джина Карано, Ти
Джей Милър, Ед Скрейн, Рейчъл Шийн,
Браяна Хилдебранд 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) - сериен

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Пътят на честта" (премиера) - сери-

ал, сезон 2
21.00 "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 "Намери ме" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 11

07.00 "Уийли: Бързи и забавни" - анимаци-
онен филм /п/

09.00 "Коледни искри" - романтичен филм
с уч. на Сара Тройър, Брадли Хамил-
тън, Кевин МакГари, Саманта Грейси
и др. /п/

11.00 "Карате кид 2" - екшън с уч. на Пат
Морита, Ралф Мачо, Мартин Ков и
др. /п/

13.30 "Синята лагуна" - приключенски филм
с уч. на Брук Шийлдс, Кристофър
Аткинс, Уилям Даниелс, Брадли Прайс
и др. /п/

15.40 "Мистър Дийдс" - романтична коме-
дия с уч. на Адам Сандлър, Уинона
Райдър, Джон Туртуро, Питър Гала-
хър, Стив Бушеми и др. /п/

17.30 "Железният човек 2" - приключенски
екшън с уч. на Робърт Дауни Млад-
ши, Мики Рурк, Скарлет Йохансон,
Гуинет Полтроу, Дон Чийдъл, Сам
Рокуел, Самюел Джаксън и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 14

21.00 "Капитан Америка: Завръщането на
първия отмъстител" - приключенски
екшън с уч. на Крис Евънс, Самюел
Джаксън, Скарлет Йохансон, Робърт
Редфорд, Антъни Маки и др.

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

00.30 "Точен прицел" - екшън с уч. на Брус
Уилис, Сара Джесика Паркър, Де-
нис Фарина, Том Сайзмор, Брион
Джеймс и др.

Тв програма - вторник, 21 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 8 до 13 градуса. Денят ще

започне със значителна облачност, която от северозапад 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 североизток до 23-24 в запад-
ната част на Дунавската равнина и Южна България. С още 2-3 градуса
по-висока ще бъде температурата в крайните югозападни райони.

Най-хладният ден от седмицата ще бъде сряда. Ще бъде облачно, с
временни разкъсвания на облачността. Есенен ден, с температури сут-
рин от 6 до 12 и след обяд от 15 до 20 градуса. Малко по-високи
стойности са възможни в крайните югозападни райони. Дъжд ще прева-
лява 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. В четвъртък сутрин температурите ще са
от около 3 до 9 градуса в повечето места. По високите западни полета,
защитени от вятъра, който ще бъде слаб от северозапад, са възможни
слани. През деня облачността от запад ще намалява и над централните
и западни райони ще бъде слънчево, но ще остава хладно, с дневни
температури от 15 до около 20 градуса.

bTV Cinema, 18.45 ч., "Трима крале" - екшън,
приключенски, комедия, в ролите:

Джордж Клуни, Марк Уолбърг, Айс Кюб,
Клиф Къртис, Джейми Кенеди, Майкълти

Уилямсън, Джуди Гриър и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 179

ВОДОРАВНО: "Великите патета". "Рудин". ТАРОМ. На-
дир. Кел. Мода. "Кин". Моров (Теодор). "Ном". Сиг.
Силикон. РА. ТОЛИНА. О'Лири (Джон). Бод. Карамел.
"Ро". Вит. Ронов (Александър). Лам. "Баник". Ват. РА-
ДО. "Ирен". Киноман. "Да". Алида Вали. Линекер (Га-
ри). ПАН АМ. Визир. Тик. Нани. Гон. Комин. Так. Сал.
Канарин. Ба (Ибрахим). "Тамара". Илона. Лот. Вата-
лин. За. Ром. Торон. Тим. Кирил. Ров. "Нана".
ОТВЕСНО: Вера Китова. Алигатори. "Луди години".
Изолатор. Видин. "Тиранин". Ми. "Кир". СИК. Келер
(Борис). Кав. Лин. Минар. Ник. Карат. Коларов (Ди-
мо). Детонатор. Серери. Ана Карима. АРО. Локомо-
тив. Кирилов (Иван). КАТ. Волев (Николай). НАП.
Нилин (Павел). Там (Игор). Нил. "Ролан". Нон. Пе-
рон. Ламинат. ТА. "Тодор и Рада". АНАБАЗИН. "На
мама". Омонимика. Ама.
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В Плевен ще свири Георги
Черкин - "Бетовен - 5+5"

В Плевен очакват с голям
интерес концерта "Бетовен -
5+5" с пианиста Георги Черкин,
който ще бъде гост-солист на
Плевенската филхармония.
Концертът е на 30 септември в
зала "Емил Димитров" на
читалище "Съгласие 1869", от
19.00 ч. Ще звучат две творби
на великия композитор -
Концерт за пиано и оркестър
номер 5 и Симфония номер 5.
Диригент маестро Станислав
Ушев.
Пианистът е специализирал в
академията "Санта Чечилия" в
Рим при Серджо Пертикароли.
Има престижни награди "Крис-
тална лира", "Златен век". Има
рецитали в Рим, Париж, Берлин,
Прага, Варшава, Братислава.

Сериалите "Короната",
"Дамски гамбит" и "Тед
Ласо"  доминираха на
наградите "Еми"
Нетфликс спечели общо 44
отличия, изравнявайки рекорда
на телевизия CBS, поставен през
далечната 1974 г. Поредицата
"Короната", проследява живота
на британското кралско семейс-
тво Тя бе обявена за най-добър
драматичен сериал. Другата
продукция "Дамски гамбит"
спечели приза за най-добър
лимитиран сериал. "Короната" и
"Дамски гамбит" получиха общо
по 11 награди "Еми".  В катего-
риите за най-добър актьор и
актриса в драматичен сериал
бяха отличени Джош О'Конър и
Оливия Колман за ролите им
в "Короната".

Íàêðàòêî

:
Ëîâå÷ î÷àêâà
ñïåêòàêúë
íà àíñàìáúë
"Áúëãàðå"

Ловеч ще отбележи
113 години от обявя-
ване на независи-
мостта на България
със спектакъл на
Национален фолкло-
рен ансамбъл "Бълга-
ре". Представлението
е под надслов "Духът
на България" на 22
септември от 19.00 ч.,
в Драматичен театър
- Ловеч. Идеята е
чрез средствата на
сценичните изкуства
да се представи
историята на страна-
та през вековете и да
се пробуди национал-
ното съзнание на
българина.

Творческият екип,
създал спектакъла,
обещава невероятна
зрелищност и драма-
тично въздействие,
което ще остави
усещането за невиж-
дана досега визия,
очарование и разтър-
сваща дълбочина. ç

На 22-ри септември
18.30 ч в Арт галерия
Ларго ще се открие
самостоятелна изложба-
графика на украинския
художник Олег Денисен-
ко - победител в третото
издание на Междунаро-
ден Екслибрис Конкурс
Варна през 2018-та. В
експозицията са включе-
ни 35 творби на художни-
ка от последните 12
години. Графиките са
изпълнени с класически-

Èñêà ìè ñå äà ìîæåõ äà ëåòÿ - ñàìîñòîÿòåëíà èçëîæáà -
ãðàôèêà íà Îëåã Äåíèñåíêî

Британският филм
"Белфаст" спечели голя-
мата награда на 46-ия
Международен филмов
фестивал в Торонто.

Биографичната драма
на британския режисьор
Кенет Брана разказва
историята на детството
на момче, изиграно от
десетгодишния Джуд Хил.
Световната премиера на
филма се състоя в Торон-
то, а излиза на 12 ноемв-
ри по екраните. "Бел-
фаст" е британско-ирлан-
дски черно-бял драмати-
чен филм, написан и
режисиран от Кенет
Брана. Сред останалите

Êåíåò Áðàíà ñïå÷åëè
ôåñòèâàëà â Òîðîíòî

Подреждането й в
Пловдив е инициатива на
Посолството на Република
Ирландия и библиотеката.
От 20 септември до 10
октомври, в Изкуствотека-
та на НБ "Иван Вазов" -
Пловдив, фоайе ет.2, е
представена изложбата
"Самюел Бекет - живот и
творчество". Тя е продук-
ция на Посолството на
Република Ирландия в
България. Показването й
в Пловдив е инициатива
на Посолството и НБ
"Иван Вазов". На открива-
нето й на 20 септември
присъства и посланика на
Република Ирландия
Нейно превъзходителство
Мартина Фийни.

"Думите са всичко,
което имаме", казва
Бекет. Изложбата съдър-
жа 19 банера на английс-
ки език и представя
основни моменти, но и

детайли за твореца,
мислителя и човека
Самюел Бекет.Той е
ирландски драматург,
романист, поет, режисьор.
Роден е през 1906 г.
Твори на френски и
английски език. Нобелов
лауреат за литература от
1969 г. Противоречив и
различен и като творец, и
като човек, трудно се
побира в рамките на
общоприети определения
от екзистенциализъм,
минимализъм и др. Най-
известната, най-популяр-
ната творба на Бекет е
пиесата "В очакване на
Годо". Умира през 1989 г.
Изложбата ще може да
бъде видяна при спазване
на всички противоепиде-
мични мерки. "Няма нищо
по.забавно от нещастие-
то. Гарантирам ви това.
То е най-комичното нещо
на света", пише Бекет. ç

те техники на дълбокия
печат - офорт и суха
игла. Денисенко е добре
познат на българската
публика. В богатата му
творческа биография от
над 65 самостоятелни
изложби, 10 са проведе-
ни в България - в галери-
ите в Стара Загора,
Шумен, Видин, Раднево,
Нова Загора, Разград,
Димитровград, във Фес-
тивален и конгресен
център Варна (2006) и в

Националната библиотека
в София (2009).

Победителят във вар-
ненския екслибрис кон-
курс е завършил Украин-
ската академия за печат
със специалност "Графи-
ка". Работи и в областта
на живописта и скулпту-
рата, голямата му страст
е графиката. В казва:
"Каквото и да правя,
Графиката за мен си
остава майка и любима
жена! За мен би било
безинтересно да живея
без нея ..." ç

в актьорския състав са
звездите Джуди Денч и
Джейми Дорнан.

Кинофестивалът в
Торонто се проведе от 9
до 18 септември. На него
бяха представени 132
филма. Провежда от 1976
г. и е един от най-големи-
те в света. За разлика от
други , той няма официал-
но жури, а основната
награда е "Наградата на
публиката", която се
присъжда въз основа на
резултатите от гласуване-
то на зрителите. През
2020 г. победител бе
филмът "Земя на номади"
на китайката Клои Чжао. ç


