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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Липсата на обявен кандидат за президент от ГЕРБ ще повлияе в полза на Радев.
Това каза бившият втори човек в ГЕРБ Цветан Цветанов по TV1 и ТV+. Попитан
защо ГЕРБ нямат все още обявен кандидат, той отговори, че нямат подходящ. "Не
трябваше да се повтаря грешката от 2016 г., тогава ГЕРБ издигна своя кандидат
десетина дни преди крайния срок за обявяване", припомни Цветанов. Също вчера
лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов намекна, че кандидат на ГЕРБ може да е кметът на
Бургас Димитър Николов, който Борисов взе със себе си при посещението си в
Пловдив и го затрупа с комплименти. ç

Öâåòàíîâ: ÃÅÐÁ íÿìà
ïîäõîäÿù êàíäèäàò

çà ïðåçèäåíò

днес

„Åäèííà Ðóñèÿ“
ïîëó÷àâà 324 îò
450-òå ìåñòà â
Äúðæàâíàòà äóìà

Управляващата партия в
Русия получава 324 от
450-те места в новия
състав на парламента,
обявиха руските изборни
власти. Броят е по-малък
от получения от прокре-
мълската партия "Единна
Русия" (ЕР) на предишни-
те избори, но въпреки
това й дава непреодоли-
мо мнозинство, пише
Епицентър. Според
резултатите ЕР събира
49,8% от гласовете за
225-те места, които се
избират пропорционално.
Други 225 места се
избират мажоритарно, а
кандидатите на ЕР
печелят 198 от надпре-
варите за тях.

ългария е лоялен
член на НАТО,
изпълнява своите
ангажименти към
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Алианса, а политическите
елити единодушно заявя-
ват своята евроатланти-
ческа насоченост.

Но дали и как НАТО е
лоялна към нас?

За последните месеци
цели три станаха сканда-
лите, свързани с учения
на НАТО на наша тери-
тория:

- Първият - нахлува-
нето на тежко въоръжени
US-командоси в цех в
пловдивското село
Чешнигирово. От него -
пряко или косвено -
произтича и смъртта на
старши лейтенант Тодор
Манчев, участник в тези
събития. Първоначално
смятано за самоубийство,
но все по-активно се
обсъждат версиите, че
може да става дума и за
убийство! Самоубийство
от страх и отчаяние пред
Системата, или убийство
с въпросите: Кой?
Защо? Как?

- Гибелта на пилота на
МиГ-29 майор Валентин
Терзиев, загинал по време
на учение. След разчита-
нето на черната кутия се
очертава версията за
неправилно поставена
мишена, много по-ниско
от базисните инструкции
за безопасност.

- На фона на прес-
тъпни грешки и трагедии
третият скандал е
направо безобиден -
заради натовско учение
не са задействани
ракетите срещу градушка,
но безвъзвратно е
унищожена реколтата на
стотици фермери.

Накратко, военнополи-
тическа "играчка-плачка".

Въпросите са:
- Такава структура ли

е големият гарант на
сигурността и суверените-
та ни!?

- Надежден защитник
ли е организация, в която
редовно и напоително се
карат за едни 2% от БВП
за отбрана и оръжия,
тоест - за пари и сметки
на оръжейния бизнес?

- НАТО вече не е
равносилно на Европа!
САЩ, Великобритания и
Австралия създадоха
собствено англоезично
НАТО срещу Русия и
Китай. И показно отряза-
ха водеща европейска
държава, каквато е
Франция, за военна
сделка с Австралия за
56 милиарда евро.

Около
една пета
от пълно-
л е т н и т е
б ъ л г а р и
вече са на-
пълно вак-
синирани.
Друга една
пета - още
не са, но казват, че ще го направят
- немалка част от тях вероятно от-
лагат ваксинацията след прекарано
заболяване. Има обаче и 45%, кои-
то нито са се ваксинирали, нито въз-
намеряват да го направят. Това са
данните от представителна анкета
на "Галъп".

Сред тях личат най-вече млади
хора, а, от друга страна, предста-
вители на маргинализираните об-
щности. Има и около една десета,
които не съумяват или не желаят
да отговорят на въпроса за вакси-
нирането. Така, в крайна сметка,
обществото ни се оказва разделено
на две половини: едната се е вак-
синирала или твърди, че смята да
го направи, а другата - нито се е
ваксинирала, нито смята да го нап-
рави. При това, част от онези, ко-
ито твърдят, че ще се ваксинират,
може би дават очаквания, а не ис-
крения отговор. ç

×àêà íè òåæêà çèìà çàðàäè
ñêúïèÿ òîê, óâåëè÷åíèå
íà öåíàòà ïàê ùå èìà,
ïðîãíîçèðàò åíåðãåòèöè

Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ

ÑÏÎÐÒ

ÖÑÊÀ ñúáðà
áëèçî 7000 ëåâà
çà áîëíî äåòå
ЦСКА събра близо 7000
лева от дариня за малкия
Роско, който е диагности-
циран с изключително
рядка генетична мутация,
която причинява глобално
изоставане в развитието.
Кондиционният треньор на
"червените" Кирил Динчев
публикува пост във
фейсбук, в който обяви
търг за фланелката на
централния защитник на
отбора Юрген Матей, като
средствата от нея ще
отидат за болното дете.
Търгът бе спечелен от
анонимен потребител,
който плати за тениската
3500 лева. Освен това,
по сметката на семейст-
вото на детето в нужда
са влезли още близо
3500 лева от други
дарения. ç

Àêî èìàøå
ÀÅÖ „Áåëåíå“,
òîêúò ùåøå
äà å ïî-åâòèí
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чаква ни много тежка зима. Ще
плащаме рекордно скъп ток, а
въпросът е не дали ще има ново
увеличение, а кога и с колко,
предупредиха енергийните експер-
ти Васко Начев и Явор Куюмджи-
ев. Дори и непросветените, които
са далеч от енергийния сектор,
виждат какво се случва и какво
предстои, коментират двамата.
Нямаме полезен ход изобщо като
държава, тъй като между нас и
Европа почти няма разлика в
сравнение с други пъти. Преди
ние се натискахме да потъваме в
блатото, този път Европа е в
блатото, заяви Васко Начев.
Според Явор Куюмджиев, ако
бяхме разумни като нация и
бяхме построили АЕЦ "Белене",
сега щяхме да имаме уникален
инструмент за поддържане на
цената по-ниска.  В момента
АЕЦ "Козлодуй" е най-печелив-
шата компания, посочи той.
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Îáùåñòâîòî íè
ðàçäåëåíî
çà COVID-
âàêñèíèòå
45% êàçâàò, ÷å íå ñà ñå
âàêñèíèðàëè è íÿìà
äà ãî íàïðàâÿò

Вчера във Велико Търново тържествено бе отбелязана 113-ата годишнина от
обявяването на Независимостта на България. Слово по повод историческата
дата произнесе президентът Румен Радев.



Òîçè àêò å çàÿâêà, ÷å Áúëãàðñêàòà äúðæàâà çàåìà ñâîåòî äîñòîéíî è
ðàâíîïîñòàâåíî ìÿñòî íà åâðîïåéñêàòà è ñâåòîâíà ñöåíà è âúçðîäåíà
Áúëãàðèÿ íå ùå áúäå ïîäâëàñòíà âå÷å íà íèêîãî

България чества 113
години от обявяване на
независимостта на стра-
ната. Празнична програ-
ма днес има в цялата
страна, но по традиция,
център на тържествата е
Велико Търново.

В 10:30 ч на истори-
ческата крепост "Царе-
вец" с военен ритуал се
проведе церемонията по
издигането на Национал-
ния трибагреник.

На ритуала присъства
президентът Румен Ра-
дев.

"На кръстопътя на
нашия нов ден нека
помним, че нашите пред-
ци завинаги избраха
заедно да градят съдбата
си и своето бъдеще на
свободни и независими
хора. Наш дълг е да
пазим и почитаме този
свят завет. От нашата
единна воля и задружни
усилия зависи да опазва-
ме свободата и независи-
мостта на Родината, за
да останат онази основа,
от която да черпят вяра и
сили идните поколения".

Това заяви президен-
тът Румен Радев в слово-
то си по време на цере-
монията на крепостта
"Царевец" във Велико
Търново по повод на
Деня на Независимостта
на България.

Ето какво заяви дър-
жавният глава:

"Скъпи съотечествени-
ци,

Възраждането и триум-
фът на българската
държавност са неделима
част от паметта и духа
на Велико Търново -
нашата историческа и
духовна столица. Неслу-

Ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ: Îáÿâÿâàíåòî
íà Íåçàâèñèìîñòòà íè âäúõíîâÿâà
ñ òâúðäîñò è õàðàêòåð

От стр. 1
Водещият вестник
"Фигаро" даже прогнозира
излизане на Франция от
НАТО. Атлантическите
приоритети скоро може да
не са европейски.
Подготвена ли е България
за такава нова реалност?

- Сърбия, Ирак, Сирия,
Афганистан - коментарът е
излишен!

- Налаганите ни опорки
за руска заплаха и
русофобски действия,
които не отговарят на
историческата  традиция
на нашите двустранни
отношения, нито на
мнението на 80% от
българското общество.

- Тъжна е картинката, в
която натовски военни
оркестри озвучават гей
паради, а водещата им
армия се гордееше с…
първата в света ВВС-
ескадрила, съставена
изцяло от хомосексуали-
сти? Както би казала
Катето Евро: Песен за
война, любов и…още
нещо!

- Преди години елитни
съюзни (френски)
командоси бяха заловени,
вързани и пребити от
двама братя в плевенското
село Коиловци, защото ги
сбъркали с крадци! Смехът
все още отеква в залата и
на полето…

- И една осакатена по
чужди стандарти
Българска армия - тя
никога не бе губила битки
(губеше ги елитът на
Третото българско
церство), известна бе като
"Прусаците на Балканите".
От 1944-1989-а  бе
съставена от над 150 000
бойци и офицери, с 2200
танка, близо 4000 бойни
бронирани машини, 1450
артилерийски системи,
калибър над 100 мм, и 120
бойни и спомагателни
кораби, с около 230 бойни
самолета. А сега - не може
да запълни едноименния
стадион в София…

- F-16 с платените от
бедна България милиарди
за изтребители на
чертеж… Не е тайна, че с
това действие
правителството на ГЕРБ-
ОП си купи политическо
време и благоволение, за
да изкара мандата си,
въпреки масовите
протести. И докато бяха
похарчени авансово
(досущ като при
милиардите на ГЕРБ за
магистрали и язовири!), у
нас има стотици хиляди
мизерстващи пенсионери
и работещи бедни, хора
без достъп до качествено
здравеопазване заради
колосалните доплащания,
деца, заплашени от
бедност…

Н(ужен) ли ни е
А(нгажимент) към Т(акава)
О(рганизация)?

Отговорите със
сигурност са повече от
един!

Âúïðîñè
ñ ïîâèøåíà
òðóäíîñò
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Íåãîâî Ñâåòåéøåñòâî Ïàòðèàðõ Íåîôèò: Äà ïðåáúäå ïðàâîñëàâíà,
ñâîáîäíà è íåçàâèñèìà Áúëãàðèÿ

Да пребъде свободна и
независима България - Бо-
жието благословение и
Христовият мир да бъдат
над благочестивия ни на-
род! Това се посочва в об-
ръщение на Негово Светей-
шество Българския патри-
арх и Софийски митропо-
лит Неофит в деня на Не-
зависимостта на България.

"Независимостта е Божи
дар и национално постиже-
ние, но и изключителна от-
говорност, която днес е в
нашите ръце! Съхраняване-
то на този дар е възможно

само, ако работим в един-
ство за духовното и мате-
риално укрепване и възди-
гане на Отечеството ни, ка-
то загърбим всички свои
пристрастия в името на Ро-
дината и народа. Най-сигур-
ният залог за успеха, бла-
гополучието и просперите-
та на народа и страната ни,
е в отдаването и упование-
то в Онзи, Който "е същият
вчера, и днес, и вовеки"
(Евр. 13:8) - Господ Иисус
Христос, защото пълната ни
свобода и независимост са
"...в свободата, която Хрис-

тос ни дарува" (Гал. 5:1).
Към това ни призовава и
затова всякога се моли Све-
тата Православна Църква -
към единение и мир на зе-
мята, към благоволение
между човеците (Лука 2:14).
И днес Църквата е стожер
и неотменен пристан, чрез
който ще постигнем градив-
ност в обществото и прос-
перитет на държавата ни,
такива, за каквито са отда-
вали живота си нашите
предци", се посочва още в
обръщението на Негово
светейшество. ççççç

чайно преди 113 години
прокламацията за неза-
висимостта огласява
именно старопрестолните
улици и обявява, че
българската държава
заема своето достойно и
равнопоставено място на
европейската и световна
сцена. Че възродена
България не ще бъде
подвластна вече на
никого.

И днес този дързък
акт вдъхновява с прояве-
ните твърдост и харак-
тер. И днес ние се горде-
ем с нашите предшестве-
ници, защото този маща-
бен исторически акт не е

ването на независимостта
е морална победа, пре-
върнала се бързо в
мощен стимул за иконо-
мически подем и всеобщ
възход. Но преди всичко
решителното скъсване
със зависимостите от
миналото затвърждава
самочувствието и вярата
на нашия народ в негови-
те собствени сили, в
способността му да кове
сам съдбата си. Тази вяра
ни е нужна и днес.

На кръстопътя на
нашия нов ден нека

помним, че нашите пред-
ци завинаги избраха
заедно да градят съдбата
си и своето бъдеще на
свободни и независими
хора. Наш дълг е да
пазим и почитаме този
свят завет. От нашата
единна воля и задружни
усилия зависи да опазва-
ме свободата и незави-
симостта на Родината, за
да останат онази основа,
от която да черпят вяра
и сили идните поколения.

Да живее свободна и
независима България!".

 След това празнично-
то шествие се отправи
към паметника "Майка
България", където ще
бъдат поднесени венци и
цветя на признателност.

За първи път тази
година заради противое-
пидемичните мерки
нямаше тържествена
заря- проверка, но за
всички жители гости на
"Царевец" се излъчи
спектакъла "Звук и свет-
лина". ççççç

плод на случайност.
Независимостта на Бъл-
гария е постигната с
политическа далновид-
ност и дипломатическа
мъдрост, с търпение и
разум. Тя е градена с
усилията на посветени
държавници, но и със
силата на уверен в себе
си народ.

Министър-председате-
лят Александър Малинов
ще напише, че вестта е
посрещната в цяла Бълга-
рия с ентусиазъм и ра-
дост. За българите обявя-
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Èìàìå ïëàí çà ïðîìÿíà è àëòåðíàòèâíè ïîëèòèêè, êàòåãîðè÷íà å ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ

�
Íà òîçè äåí

Събития

� 1846 г. - Германският
астроном Йохан Готфрийд
Гал открива планетата
Нептун, използвайки мате-
матическите предположения
на френския математик
Юрбен Льоверие.
� 1902 г. - Избухва Горно-
джумайското въстание.
� 1923 г. - В България
започва Септемврийското
въстание.
� 1932 г. - Създадено е
Кралство Саудитска Арабия.
� 1944 г. - Към РМС е
създадена детско-юношеска
организация, наречена по-
късно Димитровска пионер-
ска организация "Септемв-
рийче".
� 1973 г. - Хуан Перон е
избран за втори път за
президент на Аржентина,
след като през 1955 г. е
свален чрез държавен
преврат.
� 1996 г. - С решение на
Управителния съвет на БНБ
девет банки с ликвидни
проблеми са поставени под
особен надзор. Това са ТС
Банк, Балканбанк, Стопанска
банка, Бизнес банка, Елит
Банка, ТБ "Славяни", ТБ
"Моллов", Ямболска и
Добруджанска банка.

Родени

� 480 пр.н.е. - Еврипид,
гръцки драматург
� 63 пр.н.е. - Октавиан
Август, римски император
� 1890 г. - Фридрих Паулус,
немски генерал
� 1892 г. - Георги Дамянов,
деец на БКП, министър на
отбраната, председател на
Президиума на Народното
събрание
� 1916 г. - Алдо Моро,
министър-председател на
Италия
� 1930 г. - Рей Чарлс,
американски музикант

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Íåçàâèñèìîñòòà
å ïðåäè âñè÷êî îòñòîÿâàíå íà
íàöèîíàëíèÿ ñóâåðåíèòåò

"Честит празник на
Независимостта на всички
наши сънародници, където
и да са по света. Днес е
ден за българско самочув-
ствие и уважение към
държавниците, които
проявиха смелост и
дипломатически умения
преди 113 години. В
Манифеста на княз Фер-
динанд, прочетен в Търно-
во, пише, че България е
достойна да бъде равноп-
равен член в семейството
на цивилизованите наро-
ди. Да, достойна е била
тогава, достойна е и сега.
Но това достойнство
трябва да се доказва
всеки ден. И то е задъл-
жение най-вече на българ-
ските политици. Национал-
ният суверенитет и бъл-
гарският национален
интерес да ни водят във
всяка мисъл и действие.
Те могат да бъдат защита-
вани само от смели
държавници дипломати.
Компромиси в политиката
са възможни, но никога
компромис с българския
национален суверенитет.
Честит празник. Бъдете
здрави, смели и горди".
Това заяви вчера лидерка-
та на БСП Корнелия
Нинова, която.

Ден по-рано Нинова
коментира и актуалните
политически събития в
интервю за БНТ: "Ние сме
подготвени, предвидими,
консолидирани. Знаем
какво трябва да се напра-
ви и как да се направи".
Тя припомни, че

през последните
5 години БСП е била
категорична опозиция
на предишния модел,

искала е промяната и е
идентифицирала пробле-
мите - пътното строителст-
во, язовири, Банката за
развитие, поръчки ин-
хаус. "Изготвихме и алтер-
нативата за решение на
проблемите, която обля-
кохме в 1200 предложения
за промени в Народното
събрание и стотици часо-
ве, в които сме ги защита-
вали. Подготвени сме,
имаме решенията, както и
хората, които да ги защи-
тават", каза още тя.

Корнелия Нинова
подчерта, че социологи-
ческите проучвания показ-
ват, че

поведението на левица-
та в последните месе-
ци е било правилното.

"46-ият парламент
беше много раздробен и
се минаха граници на

поведение между колеги
от партиите на протеста.
Ние запазихме спокойст-
вие, диалогичност и
конкретика. Поканихме
ги на конкретни разгово-
ри за конкретни полити-
ки", припомни тя. Лиде-
рът на БСП подчерта, че
резултатът е, че част от
тях са отказали изобщо
да дойдат на разговор,
друга част са отказали
да направят мнозинство.
"Ние ще продължим с
това поведение, защото
сме убедени, че държава-
та има нужда от стабил-

на Петков: "С десни
политики, ще постигаме
леви цели". По думите на
Корнелия Нинова този
надпартиен лозунг е
неверен.

"Опитът за обезличава-
не на идеологиите на
партиите би могъл да
бъде и опасен.

Много ми се иска да
видя как практически го
разбират това", заяви тя.
Според нея примерът
даден от Асен Василев
не е верен - думите, че е

администрация, след
като в закона пише, че
можеш да раздадеш 8
млрд. лв. ей така и
следващите ще продъл-
жат.

Тя припомни, че на
предните избори и сега
БСП е направила един
план какво трябва
да се направи в първите
100 дни, но не са били
послушани от новите
партии и за това този
парламент е приключил
без особен законодате-
лен продукт. "Готови ли
са в първите 100 дни за
промяна в Закона за
здравеопазването, в
Закона за училищното и
предучилищното образо-
вание, промяна в разпре-
делението на субсидии-
те? Едно е да смениш
шефа на фонд "Земеде-
лие", но друго е да имаш
смелостта да вземеш от
шестте големи фамилии
големите субсидии и да
ги разпределиш към
средните и малките
производители на мляко,
месо, плодове и зеленчу-
ци. Дълбоката промяна
не е започнала. Тя е в
парламента, в търсене на
разум и мнозинство за
промяна на законодател-
ството", подчерта тя.

По думите й

ГЕРБ са заложили
корупцията в
законите и оттам
трябва да започне
промяната,

която не може да стане
със смяна на хора. Тя бе
категорична, че не е
имало разговори за
участие на хора от БСП
в листите на новият
проект. Коалиция "БСП
за България" остава
консолидирана.

Нинова коментира, че в
момента има една еуфория
покрай новия проект,
подобна на тази около
Слави Трифонов в начало-
то, затова левицата иска
да изчака и да получи
отговори на конкретни
въпроси. Като пример тя
посочи: "Дали биха отстъ-
пили от националния
суверенитет и биха се
съгласили Македония да
влезе в ЕС ако не изпъл-
нява договора си с Бълга-
рия? Какво мислят за
джендър идеологията и
Истанбулската конвенция?"

"На тези избори ние
ще се явим като коалиция
"БСП за България". Вече
сме взели това решение
и подготвяме регистраци-
ята си. ç

ност, а хората от малко
сигурност и спокойст-
вие", категорична бе тя.
Нинова допълни: "Някои
от агенциите посочват, че
сме проявили доверието
в нас с няколко процента
и сме на второ място.
Една от агенциите дава,
че сме на трето място и
то с много малка разли-
ка с ИТН. Това показва
тенденция, че може би с
това поведение в Народ-
ното събрание БСП
връща доверието в себе
си и ние ще продължим
по този начин - диалогич-
ност, разумност, конкрет-
ност за решаване на
проблемите".

Попитана кое е върна-
ло ГЕРБ на първо място,
Нинова заяви, че това
според нея се дължи
на разочарованието на
хората, че новите
партиите на протеста
не са успели да напра-
вят правителство и да
започнат обещаната
промяна.

Помолена да коменти-
ра как включването в
предизборната надпрева-
ра на политическия про-
ект на Кирил Петков и
Асен Василев ще повлияе,
Нинова заяви, че две
важни неща в изказвания-
та им до момента правят
впечатление. На първо
място тя посочи заявката

актуализиран бюджетът
като е намален дефици-
тът, което е дясна поли-
тика, но са осигурени
пари за пенсиите, самоо-
сигуряващите се и за
майките, което е лява
политика. "Актуализация-
та на бюджета, която
внесе МС е коренно
различна от тази, която
излезе от парламента.
Министър Василев внесе
намален дефицит и
заради тази дясна мярка,
вътре нямаше пари за
майчинството през вто-
рата година, което е лява
политика, за самоосигу-
ряващите се хора със
свободни професии,
което е също лява поли-
тика, както и за общини-
те. Няма как с намален
дефицит да постигнеш
тези цели", обясни лиде-
рът на БСП и допълни,
че парламентът е върнал
дефицита на 3,9% и така
е успял да направи
левите политики. Като
друг пример за дясна
политика тя посочи
изтеглянето на държава-
та, а лява е

връщането на
държавата като
регулатор, като
контрольор.

По думите й когото и
да смениш в държавната

� 1938 г. - Роми Шнайдер,
австрийска актриса
� 1951 г. - Милко Калай-
джиев, български попфолк
певец
� 1956 г. - Паоло Роси,
италиански футболист

Починали

� 1835 г. - Винченцо
Белини, италиански компо-
зитор
� 1939 г. - Зигмунд Фройд,
австрийски психиатър
� 1970 г. - Бурвил, френски
актьор
� 1973 г. - Пабло Неруда,
чилийски писател, Нобелов
лауреат
� 2018 г. - Росица Данаи-
лова, българска актриса

Корнелия Нинова и членове на ръководството на БСП поднасят цветя
пред Паметника на Независимостта
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Äâà èíñòèòóòà ñ îáù ïðîåêò çà
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Äâà èíñòèòóòà ñ îáù ïðîåêò çà
èçñëåäâàíå íà çäðàâåòî íà ðàñòåíèÿòà

Тракийският универси-
тет в Стара Загора съв-
местно с пловдивския
Аграрен университет
като координатор и
Института за гората при
БАН участват в Консор-
циум за изграждане на
Център за диагностика и
технологии за растител-
но здраве "ПЛАНТХЕЛТ".
Проектът е финансиран
от образователното
министерство по Нацио-
налната пътна карта за
научна инфраструктура -
2020-2027 г., като целта е
да бъда от полза за
земеделците, уточни
Синор.бг. "ПЛАНТХЕЛТ" е
национална научноизсле-
дователска инфраструк-
тура, в която влизат
диагностична лаборато-
рия и свързани научни
ресурси за диагностика,
прогнози и технологии,
насочени към изследва-
не на растителното
здраве на насажденията.
Идеята е да се анализи-
ра и изследва на съвре-
менно ниво факторите,
въздействащи върху
посевите по веригата
почва - растение - расти-

телен продукт и да
осигури възможност за
технологични решения за
безопасни биологични
продукти и фуражи за
страната и Европейския
Съюз. Изграждане и
функциониране на лабо-
раторен диагностичен и
технологичен комплекс,
включващ най-съвремен-
ни условия и оборудване
с функционираща апара-
тура за комплексни
изследвания на расти-
телното здраве на култу-
ри и дървесни видове -
за справяне с трите
основни предизвикател-
ства - прогнозиране,
превенция и защита.
"ПЛАНТХЕЛТ" ще пре-
доставя резултати от
фундаментални прилож-
ни изследвания и услуги
към научната и образо-
вателна общност в
областта, чрез създава-
не на методологична
рамка за комплексни
изследвания на расти-
телното здраве, с отчи-
тане на климатичните
промени. Селскостопан-
ски и горски сектори,
държавни контролни

На 15 октомври
подновяват приема на
проекти по подмярката
за инвестиции в
преработка на
селскостопански
продукти
Приемът на проекти по
подмярката за инвестиции в
преработка на селскостопанс-
ки продукти е само временно
преустановен и ще бъде
подновен на 15 октомври -
съобщават от министерството
на земеделието по повод
появили се  информации, че се
спират европейски средства от
Програмата за селските
райони. Приемът беше спрян
преди ден заради настояване
от Брюксел - някои от
текстовете да бъдат прецизира-
ни. Бюджетът, предвиден по
процедурата, ще бъде запазен
в размер на близо 390 млн.
лв., а временното преустановя-
ване на приема няма да
наруши правата и интересите
на кандидатите, подали
документи до момента,
уверяват от агроведомството,
цитирани от БНР.

Прокуратурата
разследва данъчен,
поискал рушвет от
фермер
На 22 септември Софийската
градска прокуратура е повдиг-
нала обвинение за престъпле-
ние по Наказателния кодекс,
извършено от длъжностно лице
- инспектор по приходите в
Централното управление на
Национална агенция за
приходите, който е искал
рушвет от земеделски произво-
дител, съобщиха от пресцентъра
на прокуратурата. Обвиненият е
привлечен като обвиняем за
това , че на 16 септемврии
тази година на пазар "Младост
1" в София е поискал и
получил 600 лв. от А. Р., който
в качеството си на земеделски
производител е бил изнудван от
инспектора. Парите са били
дадени в коридора на Централ-
ното управление на НАП, се
посочва в прессъобщението.
Обвиняемият Я. Я. е обещал на
А. Р. , че няма да затвори
сергията му на пазара и няма
да приложи принудителна
административна мярка
"запечатване на обект" за срок
до 30 дни за това, че земеделе-
цът не е издавал касови
бележки, каквито са разпоред-
бите на Закона за данък
добавена стойност. Разследва-
нето по случая е започнато
след сигнал, подаден от
земеделеца за искания подкуп.
Данъчният е задържан на 21
септември в Централното
управление на НАП с получения
подкуп. При обиска у обвиняе-
мия са намерени и иззети
банкнотите, предварително
белязани и описани, в размер
на шестстотин лева. Те са взети
като веществено  доказателст-
во по делото, защото предвари-
телно са били маркирани.

Ñåëñêîñòîïàíñêè è ãîðñêè ñåêòîðè
ùå ïðåäîñòàâÿò åêñïåðòíè îöåíêè,
ïðîãíîçè è òåõíîëîãè÷íè ðåøåíèÿ
çà ðàñòèòåëíî çäðàâå

Ñóøàòà è òîïëîòî âðåìå ïðîäúëæàâàò äà îêàçâàò
íåãàòèâíî âëèÿíèå âúðõó ëåòíèòå êóëòóðè ó íàñ

Сухото и горещо време в пър-
вата половина на август е про-
дължило да оказва негативно вли-
яние върху развитието на летни-
те култури у нас, пишат в редов-
ния си месечен доклад експер-
тите от Европейската служба по
мониторинг на аграрните култу-
ри. Това е било причината те да
преразгледат своята прогноза за
добивите, коментира Нивабг.ком.
В доклада си те отбелязват, че
от началото на миналия месец у
нас са паднали едва под 30 мм

Актуализиран е регистърът на
първи изкупвачи на сурово кра-
ве, овче, козе и биволско мляко.
Той се изготвя съгласно чл. 55д,
ал. 4 от Закона за прилагане на
общата организация на пазарите
на земеделски продукти на ЕС и
е публикуван на страницата на
Министерството на земеделието
на 17 септември, съобщи АГРИ.бг..

В таблица са посочени 368
фирми с адрес, телефон и имейл
за връзка, както и видът на изку-
пуваното мляко.

Най-много изкупвачи опери-

органи и обществени
организации ще предос-
тавят чрез Национал-
ната референтна лабора-
тория експертни оценки,
прогнози и технологични
решения за системно
осигуряване на растител-
но здраве, екологосъоб-
разна растителна защи-
та на база DSS Decision
Support System, между-
народно сертифицирани
(ISO) процедури за
референтен анализ на
фитопатогени, насеком-
ни/ненасекомни вредите-
ли и микроорганизми в
почвата и по растенията
и микотоксини, инвазив-

ни видове, количества
ксенобиотици (тежки
метали, химични ПРЗ) и
био-агенти.

Предвижда се присъе-
диняване към Европейс-
ки инфраструктури и
други европейски парт-
ньорски мрежи. "ПЛАНТ-
ХЕЛТ" ще бъде интегри-
ран и в международни
мрежи, Европейския
форум на храните, Евро-
пейската научна и техно-
логична мрежа
EUROAGRI и Sustainable
Development Infrastructure
in Agrifood (SDIA), съоб-
щиха от Тракийския
университет.ç

валежи, което е по-малко от по-
ловината очаквани количества,
като освен това в първата поло-
вина на август в отделни регио-
ни на страната са били регист-
рирани температури над 40 гра-
дуса. Това е довело до ускорено
фенологично развитие на расте-
нията в условията на засилване
на недостига на почвена влага.
За страната ни експертите прог-
нозират климатичните условия да
останат малко по-топли от оби-
чайните.ç

ÌÇÕ àêòóàëèçèðà äàííèòå çà èçêóïíàòà öåíà
íà ìëÿêîòî ó íàñ, êîÿòî äîêëàäâàìå íà ÅÊ

цена на млякото в България, док-
ладвана на ЕК.

Данните са актуални към ме-
сец юли - август 2021 г. и цените
без ДДС са следните - краве мля-
ко - 0,64 лв./кг, овче мляко - 1,36
лв./л, козе мляко - 0,85 лв./л и
биволско мляко - 1,29 лв./л. Ста-
тистиката е изготвена от Дирек-
ция "Животновъдство" за Европей-
ската обсерватория на пазара на
млякото, откъдето правят уточне-
нието, че цената на кравето мля-
ко се изчислява в килограми, а на
другите видове млека - в литри.ç

рат в района на Пловдив - 42.
Следват Хасково с 24 фирми, Сли-
вен и Смолян с по 22. В другия
край на класацията са Перник с
едва 2 и Видин - с 3. Всички фир-
ми, с изключение на 20, изкупу-
ват краве мляко. Има и такива,
които са се насочили само към
един вид мляко.

Специално за козе мляко фир-
мата е една - Козле ООД в Раз-
лог, а за овче мляко - 9. Преди
десетина дни, ресорното минис-
терство актуализира и таблицата
със среднопретеглената изкупна

Íàêðàòêî
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Очаква ни много тежка
зима. Ще плащаме рекор-
дно скъп ток, а въпросът
е не дали ще има ново
увеличение, а кога и с
колко. Това прогнозираха
енергийните експерти
Васко Начев и Явор
Куюмджиев за телевизия
"България Он Еър". Дори и
непросветените, които са
далеч от енергийния
сектор, виждат какво се
случва и какво предстои,
коментира Нюз.бг. Нямаме
полезен ход изобщо като
държава, тъй като между
нас и Европа почти няма
разлика в сравнение с
други пъти. Преди ние си
натискахме да потъваме в
блатото, този път Европа
е в блатото, заяви Васко
Начев в ефира на телеви-
зията. Според Явор Куюм-
джиев преди години е

имало изход. Ако бяхме
разумни като нация и си
бяхме построили АЕЦ
"Белене", сега щяхме да
имаме уникален инстру-
мент за поддържане на
цената по-ниска. Не само
това, а и да правим
колосални пари. В момен-
та АЕЦ "Козлодуй" е най-
печелившата компания,
посочи той. Според два-
мата, цената расте заради
така наречените зелени
сертификати. Такива се
издават на производители
за всяко месечно произ-
ведено количество елект-
ричество от възобновяеми
енергийни източници.
Начев ги определи като
"рекет под формата на
емисии". Ако от ЕС не
искат кулата от илюзии да
се срине тотално, трябва
временно да дадат деро-

Ñïîðåä Âàñêî Íà÷åâ "çåëåíèòå
ñåðòèôèêàòè" ñå èçïîëçâàò êàòî
ïàðàâàí è çàä òÿõ ñòîÿò îãðîìíè
ôèíàíñîâè èíñòèòóöèè

×àêà íè òåæêà çèìà çàðàäè ñêúïèÿ
òîê, âåùàÿò åíåðãèéíè åêñïåðòè

Туризмът: Добър летен
сезон, но скокът на
разходите е стопил
печалбите
Летният сезон приключва,
а според експертите
настоящият не може да се
сравнява с миналогодиш-
ния, когато е бил нулев.
Сега, според проф. Стоян
Маринов от Варненската
туристическа камара беше
кратък, труден, интензивен.
Тази година се отблъснах-
ме от дъното и на тази
основа успяхме да сведем
загубите спрямо 2019 г. до
около 30%, допълни пред
БНТ проф. Маринов. Той
уточни, че големи загуби
бизнесът е претърпял от
британския пазар, както и
от липсата на достатъчно
скандинавски и руските
туристи. Затова пък е
имало туристи от Герма-
ния, Румъния и Полша. В
нормални години, делът на
български туристи е около
20%, а сега този дял се е
повишил на 40-45%, казва
още Маринов, цитиран от
Днес.бг.

Германия сглобява
Лада Нива

Германската компания
Раrtisап Моtоrs от град
Магдебург, специализирана
в производството на
всъдеходи, сглоби първото
копие на руската Лада
Нива Легенд. Съобщи в
официалната си Фейсбук
страница тази компания.
От компанията подчертаха,
че ca посветили това
събитие на 50-годишнината
на Волжския завод.
Първото високопроходимо
превозно средство,
сглобено в Германия,
скоро ще бъде доставено в
шоурума на търговеца
Fаhrzеиде B?деlsаск Sеrviсе
& Vеrкаиf GmbH от Халбер-
щат. Първоначално герман-
ците планират да сглобят
около 50 руски "джипа".
Всички тези автомобили
ще получат специални
табелки и юбилейни
написи. Цените за Нива
германска сглобка започ-
ват от 19 900 евро, уточни
Факти.бг. Германската Нива
ce различава от стандарт-
ната Лада Нива Легенд c
увеличен просвет, мощни
брони c място за лебедка,
шнорхел и гуми Gооdriсh.
Автомобилът също така
разполага c покривни
релси, LЕD фарове Nоldеп,
както и специални прагове
на вратите, преден капак и
нови арки на колелата.
Вътрешността на SUV-то e
подплатена c черна еко
кожа c червени шевове.

гация на рекета, отсече
той. Според Начев "зеле-
ните сертификати" се
използват като параван и
зад тях стоят огромни
финансови институции.
"Зелена енергия" звучи
много примамливо и това
се използва като параван,
но отзад се разиграват
финанси. Тази алчност
изпреварва възможности-
те на бизнеса и крайния
потребител и затова сме
изпаднали в тази ситуа-
ция. Затова и Европа

Със заповед на премиера Сте-
фан Янев са назначени за замес-
тник-министри на финансите Люд-
мила Петкова и Ивайло Христов.
Петкова заема длъжността за вто-
ри път, тъй като в периода 2013-
2014 г. е заместник-министър на
финансите с ресор Национална
агенция за приходите, Агенция
"Митници" и Дирекция "Данъчна
политика". От 2000 г. до 2010 г.
изпълнява ръководни длъжности
в данъчната администрация. От ап-
рил 2010 г. е директор на дирек-
ция "Данъчна политика" в Минис-
терството на финансите, каквато
е и до настоящия момент. Про-
фесионалният път на Ивайло
Христов започва като бизнес ре-
портер, след което продължава
като експерт в Министерството
на регионалното развитие и гла-

Íîâè çàìåñòíèê-ìèíèñòðè âúâ ôèíàíñèòå,
åíåðãåòèêàòà è îáðàçîâàíèåòî

вен вътрешен одитор в Минис-
терството на финансите, където
работи до 2009 г. Бил е и одитор
в частния сектор, в КФН и в т.нар.
Фонд на фондовете. Ива Петрова
е назначена за заместник-минис-

тър на енергетиката. В периода
2000-2009 г. е работила в Ми-
нистерството на енергетиката, къ-
дето през 2008 г. достига длъж-
ността директор "Енергийни па-
зари и преструктуриране". След

това - от февруари 2009 г. до
края на юни 2010 г., е директор
"Проекти и инвестиции" в Българ-
ския енергиен холдинг. Петрова е
хоноруван асистент в Стопанския
факултет на СУ "Климент Охридс-
ки". Чл. кор. проф. дхн Констан-
тин Хаджииванов  и Ваня Стойне-
ва са двамата нови заместник-
министри на образованието и на-
уката. Преди назначението си в
МОН Ваня Стойнева беше замес-
тник-министър на финансите. Ха-
джииванов е професор от Инсти-
тута по обща и неорганична хи-
мия в Българската академия на
науките. В периода 2017-2021 г.
е заместник-председател на БАН,
а от 2021 г. е съветник на пред-
седателя на БАН. Носител е на
много наши и международни от-
личия.ç

мълчи и не иска да посег-
не на единствения инстру-
ментариум, с който разпо-
лага - въглеродните еми-
сии, изтъкна енергийният
експерт. Куюмджиев
счита, че посоката на
"Зелената сделка" е необ-
ратима. Тя е като 500-
хиляден танкер, който
върви напред. Много
време ще му отнеме да
завие наляво, смята той.
Ако не завие, на следва-
щите избори ще бъде
пометен, отвърна Начев.ç

Íàêðàòêî



Тютюневите изделия и бути-
лираните алкохолни напитки ще
се продават с нов бандерол от 1
януари 2022 г. В съответствие с
чл. 64, ал. 6 от Закона за акци-
зите и данъчните складове, но-
вите образци са утвърдени от ми-
нистъра на финансите 3 месеца
преди влизането им в сила, като
заповедите за утвърждаване са
публикувани в Държавен вестник,
брой 79/21.09.2021 г. Единич-
ните цени на бандеролите се за-
пазват, като за тютюневи изде-
лия е 0,014 лв., а за алкохолни
напитки - 0,032 лв. Акцизните

Íîâè áàíäåðîëè çà àëêîõîëà è öèãàðèòå
стоки, облепени с действащите
към момента бандероли, могат да
се реализират в търговската мре-
жа до изчерпването им, но не
по-късно от 31 декември 2022 г.

Бандеролът е държавна цен-
на книга, която доказва внася-
нето на дължимия акциз за ос-
вободените за потребление ак-
цизни стоки. Издава се от Ми-
нистерството на финансите по ут-
върден проект и включва комби-
нация от защитни елементи в гра-
фичния дизайн, хартията, масти-
лата, холограмната лента, както
и различни техники на печат. Бан-

деролите, които са предназначе-
ни за поставяне върху потреби-
телската опаковка на тютюневи-
те изделия, се използват като за-

щитен елемент съгласно чл. 35у,
ал. 3 от Закона за тютюна, тю-
тюневите и свързаните с тях из-
делия.ç
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Уважаеми читатели, продължаваме рубриката „130 кооперативни следи“, в която Ви запознаваме с любопитни факти от кооперативната
история, които разказват за присъствието на кооперациите в живота на хората. След като в брой 113 на вестник „Земя“ от 17 юни Ви
разказахме за появата на морските риболовни кооперации, включително варненската „Български риболовец“, днес ще прочетете за построеното
от нея „Тържище - Български риболовец“ в морската столица.

След Освобождението риболовът по варненското крайбрежие се развива главно в две насоки - от трудово-производителни кооперации и от
частни лица. Въдичарите и заможните хора са малка част, представлявана основно от известните казаци-липованци от село Казашка махала.

130 кооперативни следи в българската история

99. Създаване на „Тържище - Български риболовец“
Първата риболовна

кооперация във Варна -
"Български риболовец",
се заема да популяри-
зира предимствата на
кооперативния риболов.

През 1924 г. коопера-
цията доставя риба и за
двата магазина на рибо-
ловните кооперации в
България при коопера-
тивния пазар в София -
Халите. "Български рибо-
ловец" получава концесия
за риболов във Варненс-
кото и Белославското
езеро, като внася регу-
лярно в полза на бюдже-
та т. нар. риболовно пра-
во, което представлява 5%
върху стойността на уло-
вената в езерата риба и
продадена на рибните
тържища във Варна и се-
ло Гебедже (днес град Бе-
лослав).

На 21.01.1929 г. в Бур-
гас се провежда Риболов-
на конференция, на коя-
то присъстват представи-
тели на Варненската тър-
говско-индустриална ка-
мара, Министерство на
земеделието и държавни-
те имоти и др., и са при-
ети 15 мерки за "издига-
не" на морския риболов.
Засилва се участието на
държавата в модерния ри-
болов и се създават мо-
дерни рибни тържища с
хладилни помещения. Със
Заповед № 2953 от
15.10.1929 г. Министер-
ство на земеделието и
държавните имоти, чрез
"Отделение за държавни-
те имоти и рибарство", се
определя комисия, която
да избере място в района
на варненското пристани-
ще за изграждане на риб-
но тържище с хладилник
от Рибарска кооперация
"Български риболовец".
Със собствени средства
кооперацията построява
просторна сграда с над-
пис "Тържище - Българс-
ки риболовец".

На 08.05.1933 г. с про-
токол официално е прие-
та новата сграда на риб-
ното тържище. На фаса-
дата се поставя интерес-
на скулптурна компози-
ция, представляваща мор-
ски вълни, а между тях -
раковина, обкръжена от
два едри мустакати сома.
Тържището е на т. нар.
малък пристан. Дотогава
пазарлъкът между риба-
ри и търговци става в ед-

Дирекция "КООП медии
и реклама"

на тържището става през
есента на 1935 г. То е с
просторни халета, удобни
за предлагане на риба. По
крайбрежието кооперация
"Български риболовец" раз-
полага с модерни рибарс-
ки хижи, улесняващи бита
на рибарите. В коопераци-
ята членуват рибари от се-
ло Гебедже, село Голям Ала-
дън (днес Страшимирово),
село Марково (впоследст-
вие преименувано на По-
веляново и присъединено
с новото име към град Дев-
ня), село  Казашко и др.

Членовете на коопера-
цията участват всяка го-
дина в селскостопанските
събори, провеждани във
Варна през периода 1935-
1939 г.

През 1936 г. се утвърж-
дава Правилник за дейност-
та на рибното тържище в
гр. Варна и Гара Гебедже
въз основа на действащия
Закон за рибарството и до-
говор за концесии. В Пра-
вилника ясно се регламен-
тира, че рибното тържище
е място, където се продава
риба чрез търг с явно над-
даване по досегашните ред
и обичай, като се събира
държавна риболовна такса
върху стойността на риба-
та. Рибата подлежи на са-
нитарно-ветеринарен прег-
лед, който се извършва ви-
наги преди започване на
търга. Тържището събира
такса 4% върху стойността
на продадената риба, като
взима 2% от риболовците
и 2% от купувачите.

Съгласно сведения на
Кооперация "Български
риболовец", през септем-
ври 1936 г. на рибното
тържище във Варна и га-
ра Гебедже са продадени
общо около 28 т риба и
66 856 броя раци.

Тържището осигурява
риба и за местните кон-
сервни фабрики. В това
отношение Варна се про-
чува с висококачествени-
те рибни консерви на пред-
приятията "Братя Киряко-
ви", "Благой Фанев", "Ян-
ко Костов". В избените по-
мещения на тържището
има складове със сол и
работилница за солене и
опушване на риба. От Ис-
танбул с гемии е бил дос-
тавян турук (паламуд), кой-
то след съответната обра-
ботка се превръща в ла-
керда (маринован пала-
муд). Има дори и кафене,
което предлага лимонада,
чай, кафе, локум, пасти.
Тук стават и приятелски
срещи на почитателите на
рибните деликатеси.

Възходът на коопера-
ция "Български риболо-
вец" се отдава преди всич-
ко на трудолюбивите чле-
нове. Оглавявано от дъл-
гогодишния директор Ла-
зар Черпански, тържище-
то предлага най-различни
видове риба. Има сладко-
водна риба, уловена с гриб
от Камчия и езерото, а съ-
що и разни видове черно-
морска - кая, скумрия, ка-
рагьоз, калкан, лефер, пи-
сия, сафрид. Едрите тър-
говци от 30-те години -
Иван Янев, Христо Ран-
ков, "Ковачев сие Каза-
ков", чакат да започне раз-
товарването й, за да под-
хванат наддаването. Не-
забавно стоката се от-
правя към магазините със
специални рибарници.

Рибарите с болка се
разделят с тържището, ко-
гато е съборено в нача-
лото на 50-те години на
XX в. за разширение на
кейовите места на Прис-
танище Варна.

За съжаление халите
във Варна постепенно из-
чезват. По спомени на
местните жители, послед-
ните, които са се нами-
рали на бул. "Вл. Варнен-
чик", са съборени през
1967 г. при разширяване-
то на булеварда.

Халите, които са служе-
ли за търгуване на улова от
Варненското и Белославско-
то езеро преди "Тържище -
Български риболовец". За тях
коренякът-варненец Иван
Пантелеев разказва:

"Това бе една кръгла ка-
менна сграда, построена на
площадката между Търговс-
ката камара и сегашния Дом
на транспортните работни-
ци. Тя бе вътре разделена
радиално на циментови сер-
гии, а по средата имаше
фонтан. По улеите на сер-
гиите, където беше поставе-
на рибата и долу непрекъс-
нато течеше вода. Вътре бе-
ше много прохладно и мно-
го чисто, и най-важното -
имаше много и най-разно-
образна риба. А каква само
риба имаше! Каквато може-
ше да се види в тогавашно-

"Тържище - Български риболовец",
източник: ref.blog.libvar.bg

Риболов в Белославското езеро,
източник: istoryavshevici.blogspot.com

на неугледна дъсчена ба-
рака.

Според сведение на Ин-
спектората по рибарство
към Министерството на зе-
меделието и държавните
имоти, през 1933 г. в райо-

на на Варна функциони-
рат четири рибарски коо-
перации - "Надежда", "Ус-
пех", "Български риболо-
вец" и "Добруджанец", с
общо 172-ма членове.

Официалното откриване

то ни чисто Черно море - кая
във всичките и разновиднос-
ти (лихнус, стронгил, попче-
та и прочие), паламуд, скум-
рия, лефер, карагьоз, калкан,

писия, сафрид, заргана, сма-
рид, че и барбуна. Можеш
ли да изброиш всичкото то-
ва рибно изобилие?".

Източник: ref.blog.libvar.bg
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Òàëàíòúò íà Èâàí Âàçîâ ïðåñúçäàâà òðàãèçìà è çàåäíî ñ òîâà âúçòîðãà íà åïîõàòà, çàÿâè èçäàòåëÿò,
ëèòåðàòóðîâåä è ïóáëèöèñò Èâàí Ãðàíèòñêè ïî ïîâîä 100 ãîäèíè îò êîí÷èíàòà íà ïèñàòåëÿ

Èâàí Âàçîâ - Äóõúò íà Áúëãàðèÿ
Иван Вазов е една

епоха, вселена в българс-
ката култура и колкото и
да се твърдеше през
последните годни, че
неговият език е овехтял и
трудноразбираем, тези
твърдения се оказаха
смехотворни. Все повече
виждаме изключителното
значение на Иван Вазов и
влиянието му върху духов-
ното развитие и на съвре-
менното българско общес-
тво. Това заяви в интервю
за БГНЕС издателят и
член-кореспондент на ЧАН
Иван Гранитски.

Ръководеното от Иван
Гранитски издателство
"Захарий Стоянов" издаде
през миналата година 10
тома, включващи най-
важното от творчеството
на Вазов - романи, пиеси,
пътеписи, поезия. Поводът
беше 170 години от рож-
дението му, които отбеля-
захме през 2020 г.

"Виждаме, че

интересът към Вазов
се връща, сякаш има
един ренесанс

в отношението към наши-
те големи писатели Дими-
тър Талев, Иван Вазов,
Захарий Стоянов", заяви
Гранитски. Той посочи, че
времето, в което живеем
днес, поразително напом-
ня драмите, обществените
колизии, сътресенията,
надеждите и разочарова-
нията на българското
общество около войните
миналия век, за които
Вазов така вдъхновено
пише.

"Самото развитие на
обществото тогава поста-
вя въпроси, които и днес
стоят", подчерта издате-
лят. Според него Вазов е
неповторимият психолог,
той е майстор на разби-
рането на човешката душа
и в романите си, и в
поезията си, затова става
все по-актуален. "Тези
въпроси и дилеми, които
мъчат днешното общество,
са видени още тогава от
Вазов и са отразени",
добави Иван Гранитски.

Той определи като
несериозни твърденията
на някои "пишман профе-
сори литератори, лингвис-
ти и псевдолингвисти", че
той е труден за четене от
младите. "Обратно - Вазов
и в това е велик, че

той е един от ковачите
на новия български
език. Той е магьосник
на словото.

Правени са изследва-
ния за лексикалния състав
на творбите на Вазов -

той си е служил с около
40 000 думи. Това е много
внушително", каза Гранит-
ски. Той посочи, че Вазов
е създател на отделни
думи. Например думата
"влак" е измислена от
него, защото другата е
"трен". "Тоест той е могъл
да влезе до такава степен
и е познавал до такава
степен психологията на
българския народ, наро-
допсихологията, обичаите,
традицията, че от древ-
ността до неговото съвре-
мие е извлякъл истински
поуки и съдържанието,
смисъла на отделната
дума.

Сега някои думи могат
да звучат като архаизми,
но те са част от богатство-
то на българския език.
Точно там е новата значи-
мост и роля на Вазов, че
може да ни помогне да
спрем обедняването на
българския език. Четейки и
препрочитайки Вазов,
Захарий Стоянов, Любен
Каравелов - тези наши
първопроходци от новото
време в областта на
литературата, ние всъщ-
ност се връщаме към
богатството на нашия език
и го запазваме. Богатство-
то на езикът е важно,
защото той е функция на
мисълта - бедна мисъл,
беден език. Уви част от
медиите, особено жълтите,
също допринасят за
опростачването на днеш-
ното общество, защото си
служат с 800, с 1000 думи.
Сами разбирате, че 1000
думи изразяват много
бедна мисъл, докато
40 000 при Вазов - нищо,
че някои са архаизми,
остарели, или има разбира
се турцизми, има от
персийски и арабски
влияния, но те до такава
степен са внедрени в
българското общество и в
съзнание на българина, че
не са пречка, а обратното
- обогатяват езика. Разби-
ра се, има и русизми по
това време, както сега има
англицизми и американиз-
ми, епохата се променя",
заяви Гранитски.

Издателят посочи, че
Вазов е бил един от
писателите, който влизал
в тежки спорове и поле-
мики със свои колеги.
"Известно време кръгът
"Мисъл" - Пенчо Славей-
ков, д-р Кръстев, остро
нападат Вазов, твърдейки,
че той е остарял морално
като писател. Има конф-
ликти с другите литератур-
ни кръгове - около Елин
Пелин, Александър Бала-
банов. Времето обаче
отсява тези конюнктурни
тогава и несъществени

спорове и нападки. Виж-
даме, че това никак не
нащърбява величието на
Иван Вазов. Той е говори-
тел на българската народ-
на душа. Неслучайно след
поредната национална
катастрофа през 1919 г.,
когато българското общес-
тво е покрусено - отчаяни-
те софиянци, пък и от
цяла България се стичат
покрусени хора, застават
под балкончето на Дядо
Вазов и питат: какво да
правим? Тоест той е не
само най-големият българ-
ски писател, той е и един
духовен водач на нацията
си и с творчеството си
сега вече 100 години, след
като си е отишъл", заяви
Иван Гранитски.

Според издателя дви-
жещата сила в живота на
Вазов е отечеството.
"Отечеството над всичко.
Той го обича непомерно,
радва се на българската
природа, най-добрите
пътеписи, които възхваля-
ват изключителната кра-
сота на българската

природа са дело на Иван
Вазов. Те и днес не са
остарели - за великата
Рилска пустиня, за прохо-
дите, за реките български.
Неговата драматургия
също е актуална, истори-
ческите му пиеси, публи-
цистиката, която ние
поместихме в един огро-
мен том "Дните, в които
живеем" е толкова актуал-

на и днес", каза той.
В него са публикувани

предупрежденията му
към обществото,
някои от които са
пророчески.

"Те съдържат мрачни
предвиждания, че ХХ век,
който уж е век на свобо-
дата, равенството и

демокрацията, може да се
окаже най-кървавият и
така става. За отечество-
то той е давал всичко и
мило, и драго. Въобще
трябва да говорим тук не
само за Иван Вазов, за
значението на рода Вазо-
ви. Те са изключителен
род. Баба Съба Вазова,
която е майката хранилни-
ца на цялото семейство,
патриархът на литература-
та Иван Вазов, двамата
генерали - Владимир и
Георги Вазови, герои,
които са признати от
военни специалисти от
цял свят - те са велики
хора, и другите братя -
Кирил Вазов, Борис
Вазов. Това е един род,
който е модел и пример,
емблема на българското
Възраждане, с такива
родове се е възмогнала
България след 500 години
робство", подчерта Гранит-
ски.

Той припомни, че
наскоро са издали моног-
рафията на Катя Зографо-
ва "Хроники на Вазовия
род". "Там има за първи
път публикувани докумен-
ти, свързани с фамилията
и с Иван Вазов. Има
безброй шеговити и по-
драматични случки, защо-
то след поредната полити-
ческа промяна в Бълга-
рия, има и трагични
събития в това семейство.
Един от членовете на
семейство след Народния
съд е разстрелян, понеже
е участвал в правителст-

На стр. 8
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вото на Богдан Филов.
Бащата на Вазов е убит
след Априлското въстание.
По време на смутовете
семейството бяга от
Сопот, който е опожарен.
Бащата е трудно подви-
жен и е настигнат от
турците и съсечен. Изоб-
що и именно затова в
духа на творчество на
Вазов е отечеството, дори
при трагически събития
той не престава да обича
и не се разочарова",
разказа Иван Гранитски.
По думите му има и други
такива трагични фамилии,
които плачат за един
античен драматург. "Ако
имахме един Есхил или
Софокъл, биха написали
страхотни трагедии, нап-
ример за рода Петкови.
Димитър Петков - опълче-
нец, губи си ръката, убит
на Орлов мост от злодеи
и то в качеството си на
министър-председател.
Неговият син Петко Д.
Петков - убит 1925 година
като ляв земеделец. А пък
третият член - Никола
Петков - убит 1947 г.",
разказа той.

Днес имаме нужда от
писатели, които да усетят
и драмата, и величието на
българския дух, на българ-
ския живот.

"Вазов е именно такъв,
затова творчеството му е
най-високата кота на
българската литература и
като морални послания, и
като художествено майс-
торство", категоричен е
Иван Гранитски.

През 2020 г. по повод
150-тата годишнина от
рождението на Вазов
Иван Гранитски написа:

Иван Вазов е живот-
ворният и неумиращ дух
на България. Без огромни-
ят духовен подвиг и
колосално творчество на
Иван Вазов, Христо Ботев
и Захарий Стоянов няма-
ше да има свободна
България, както и без
саможертвата и гениална-
та организационна дей-
ност на Апостола Васил
Левски нямаше да има
Априлско въстание, хиля-
ди събудени за българска-
та свобода поборници,
четници и освободени от
робското у себе си люде.

Жизнеността, устойчи-
востта, волята и истори-
ческата издръжливост на
българската расова енер-
гия, потискани през
столетията на варварско-
то иго, избликват с изклю-
чителна сила у Вазов още
в навечерието на Априлс-
кото въстание.

Ако Добри Чинтулов е
призивната тръба на
националното пробужда-
не, свиреща сбор на
всичко патриотично,
честно и безстрашно,
което е готово да се
посвети на отечествената
кауза; ако Христо Ботев е
първата ярка манифеста-
ция на расовото саморазг-

ръщане на българския
гений (според блестящото
определение на Гео Ми-
лев); то талантът на Иван
Вазов със сурови ремб-
рандовски краски пресъз-
дава трагизма и заедно с
това възторга на епохата,
все още живото и жилаво
мрачно наследство на
робските инстинкти и в
същото време - величието
на подвига, саможертвата
и безстрашието на про-
буждащия се български
народностен дух.

Още в първите три
сбирки на Вазов - "Пряпо-
рец и гусла" (1876), "Тъгите
на България" (1877) и

"Избавление" (1879) - се
усеща систематичният и
подчертан стремеж на
Вазов да проникне в
движещите тенденции на
историята, да анализира
основните характеристики
на епохата, да долови
духа на времето.

Поетът се интересува
от времето и неговите
трансформации у човека.
Вълнува го въпросът за
човека и неговото движе-
ние през и във времето.
Изкушава го темата за
историята като действаща
реалност, събитията като
сляп фатум, но и като

разсъждаващ личен избор
на индивида и народа. В
такъв аспект Вазов сякаш
постоянно си задава
въпроса: неотвратима ли
е историческата трагична
детерминация на българс-
ката национална съдба?

Поетът е постоянно
разкъсван между пантеис-
тичния полет на своя дух
и парвенюшката действи-
телност, в която е пото-
пен. Вазов се чувства
особено омерзен в края
на 1876 година, когато
наблюдава в Букурещ
стихията на еснафското
самодоволство, в което
тънат някои българи,

докато техните братя
страдат под чуждия ярем.
Впрочем всеки път, когато
Вазов е в чужбина, той
разбира с трагична остро-
та драмата на българските
политически емигранти. Тя
е скръбна, страшна, но и
величава. Те не само
загиват за свободата на
Отечеството, но и

с десетилетия и векове
изпреварват съзнание-
то на обикновения
българин.

Можем дори да гово-
рим, че галванизират това

съзнание с героични
исторически спомени и
видения за блестящо
бъдеще.

От друга страна, огром-
но напрежение възниква
между високата моралис-
тична строгост на Вазови-
те принципи и пълното
отсъствие на каквато и да
е нравственост и морал в
конкретиката на истори-
ческите събития. Затова
моралистът, художникът (а
у него те са в пълна
хармония - и тук се нала-
га естественият паралел с
големи световни писатели
като Юго, Гьоте) Вазов
винаги търси упование в

историческите примери на
величие и храброст или
сред природната хармо-
ния. При него те се взаи-
мопроникват и взаимоо-
буславят.

Природата е съвърше-
на, прекрасна, а човекът
е несъвършен, често
грозен и зъл. И само там,
където има саможертва в
името на националната
свобода, има и хармония
с природното величие
според Вазов. Художникът
моралист Вазов не прие-
ма безнравствените
принципи на века. Не
само в Букурещ той усеща

духа на разтлението сред
българската емиграция,
гордото му сърце се
чувства притеснено и в
Берковица, и в Пловдив,
където живее след Осво-
бождението.

От Христо Ботев и
Иван Вазов започва
великата и страшна тради-
ция големите имена в
новата българска литера-
тура да са не само ярки
таланти (в художествено-
естетичен смисъл), но и

народни будители,
духовни водачи на
своето Отечество, глас
и съвест на епохата.

Засилването на соци-
алните мотиви в поезията
на Вазов след 1885 г.
бележи разгръщането на
ерозиращи обществената
тъкан тенденции. И поето-
вата лира като извънред-
но чувствителен камертон
отбелязва трагичните
социални резонанси. Но
авторът на "Епопея на
забравените" и "Сливница"
противопоставя на разв-
ратителите на здравия
народен морал не само
величавите примери от
миналото, не само безст-
рашието и подвига на
поборниците за национал-
но освобождение.

Той непрекъснато
привлича погледа на
обществото към хармонич-
ната необятност на бъл-
гарската природа, към
посланията на народното
творчество и фантастично-
то многообразие на
фолклора, на народните
носии, на обичаите, пес-
ните, легендите, приказки-
те, апокрифите, обредите,
та дори и суеверията,
кристализирали не само
като социокултурни факти,
но и като неподражаемо
национално духовно
наследство.

Иван Вазов търси
истинските нравствени
опори, върху които да
стъпи българското общест-

На стр. 9

От стр. 7
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во в навечерието на
новия век. Той знае, че
народ, който се надява на
добро бъдеще, трябва да
има обединяваща нацио-
нална кауза, вдъхновява-
ща национална идея; че
трябва да възпитава
младите и подрастващи
поколения в дух на обич
към собствената отечест-
вена традиция; че трябва
да работи за изграждане
на координатна система
от устойчиви морални и
естетически ценности.

Ето защо отрано ху-
дожническата фантазия и
съзнание на Иван Вазов
са изкушени от предизви-
кателството да създава
стихотворения, посветени
на малки деца. През 1883
г. в Сопот по поръчка на
Д. В. Манчов твори една
малка сбирка стихотворе-
ния за деца. Поетът
привлича вниманието на
българското дете към две
основни теми: Отечество-
то и българската природа.
Той усеща, че ако завла-
дее чистото детско съзна-
ние с величието, красота-
та и важността на тези
две теми, ще помогне при
оформянето на характера
и изграждането на техни-
те личности. И Вазов
рисува пред наивното и
непорочно детско съзна-
ние завладяващи картини
от българската природа,
вае сцени от бита, иконо-

Гробът на големия бъл-
гарски писател Иван Ва-
зов се намира в центъра
на София, в градинката зад
църквата Св. София.

Той стои непокътнат от
1921 година, когато Вазов
е погребан с големи почес-
ти от целия български на-
род.

Монументът представ-
лява голям витошки камък
от морените, донесен спе-
циално, за да свидетелства
за огромната любов, коя-
то питаеше писателят към
природата на България.

Отдаден ценител на
природните красоти, Вазов
пожелал върху неговия
гроб да бъде поставен ка-
мък от морените на Вито-
ша.

 Скалата била пренесе-
на през септември 1926 г. -
за петата годишнина от
смъртта му.

В изпълнение на него-
вото изрично желание гра-
мадата била донесена от
местността Златните мос-
тове, където Вазов обичал
да седи, търсейки вдъхно-
вение и общение с приро-
дата.

Пренасянето на 10-тон-
ната скала, висока 2,5 мет-
ра и широка 1,5 метра, се
оказало сложна задача.
Превозването й станало с
кола, теглена от три двой-
ки биволи.

Според тогавашната

Âñåíàðîäíî å ïîãðåáåíèåòî íà Ïàòðèàðõà íà íàøàòà ëèòåðàòóðà

преса за целта бил напра-
вен специален път с дължи-
на от 4 километра, като пре-
возът до центъра на София
отнел цели 18 дни.

Камъкът бил поставен
върху циментов фундамент,
покрит със земя, а върху не-
го били издълбани единст-
вено християнски кръст,
името на поета и годините
на рождението и смъртта му.

Ето и личното свидетел-
ство на потомствения каме-
нар майстор Стоян Петров
от с. Владая за събитието,
което някога е събрало "ма-
ло и големо по пътя на ка-
мико на Вазов": Ha лето
1926-то бех у Пловдив. От

Пловдив дойдеха, та ме ви-
каха и се явих пред Народ-
ното събрание. Те ме пред
Борис Вазов: "Ние, рече, до-
дехме пет пъти у Владая, с
господина Иван Лазаров,
ама не се фатат да ни пре-
несат камик! Рекоха, че ти
си от такова коляно, знаеш
как, - нема да ти се опре. И
ме пита - можем ли да пре-
несем от камико владайски
насред София, или не мо-
жем?" Колебание у мене -
никакво! "Ако ми фане око,
че ви дам офертата!" Наме-
рихме камико. Фана ми око
и си направих план. Ками-
ко насполовин у землята,
ама го вида, че е добър -

само тоя камик, викам, до-
бър е. Господин Лазаров го
е избрал добре - нема ка-
ба…

Поръчахме нарочна ко-
ла у Арсенала. Военнио ар-
сенал у София. Дадох им
чертежче - чертежо мой!
Толко и толко да са шини-
те, толко и толко да са ви-
соки колелетата. Спазарих-
ме биволите

Три чифта, шест бивола.
Единият чифт чак от Мезд-
ра! Чукам ги с юмрук по
задниците - яки! За такава
работа требе задница - да
мъкне! Еле, събира се село-
то - че се види камико на
дедо Вазов! Дедо ми Петре
беше жив, на деветдесет и
четири годин. Идва на два
пъти от селото да ми дава
съвети. Баща ми - на петде-
сет и шест! Он помага. От
село и и други помагаха, но
си назначих за пръв помощ-
ник Гиго Видев Николов и
един-двама сродници него-
ви. Хрисана, мойта жена, тя
прави обедо на майсторите.

Камико е от нашето мес-
то на "Шипето". А, сега да
видим дали че се опре. До-
изровихме го. Натоварихме
го. Направихме десетина
крачки - подкараме колата.
Още десетина - пак подка-
раме. Ама не е и леко. Кол-
ко път направиме, толко по-
роя зад нас и пред нас, го
отнесе. Дъжд. Изпонамок-
ри ни капите. Затова - мал-

ко по малко. И караме бав-
но, да не падне камико да
претрепе биволите. Некой
подвикне "Много бавно
бързате".

- Търпение требе, возим
паметнико на Вазов!

Пренасянето на Базово-
то надгробие се превръща
в истинско събитие за гра-
да. Софиянци го посрещат
в началото на Княжевско-
то шосе и го изпровождат
до Св. София.

Бавно, за да не се подп-
лашат биволите, процесия-
та минава през центъра, ка-
то още отдалече са спира-
ни превозните средства по
улиците.

За онова време прена-
сянето на витошка морена
с подобни размери е под-
виг. Договорът с майстор
Стоян е запазен от д-р Ан-
на Вазова. В него се пред-
вижда доставянето на ка-
мъка в неговия "естествен
вид" - без откъртвания, как-
то предвиждал и авторът на
идеята - скулпторът Иван
Лазаров. Именно в този си
вид камъкът стои непокът-
нат и до днес.

Мозъкът и сърцето на
Вазов обаче не са погреба-
ни заедно с тялото му, а са
балсамирани по изричното
настояване на министъра на
просвещението Ст. Омар-
чевски и все още се пазят
в къщата-музей на народ-
ния поет.

писва духовната вселена
на българския живот.

Лирически късове като
"Сватба", "Димитровден",
"Великден", "Гроздобер",
"Село", "Орач", "Отечество"
изграждат идиличната
картина на все още цялос-
тен духовен космос,
неразрушен от разяждаща-
та киселина на приижда-
щите нихилизъм и парве-
нющина, които са белег на
новото време. И тъкмо
хубостите на българската

природа играят ролята на
велик хармонизатор.

Вазов

внушава чувството
на любов и преклоне-
ние, възторг и благого-
вение пред българска-
та природа.

Стихотворения като
"Пролет", "Лято", "Есен",
"Зима", "Молитва", "Жетва",
"Пролетен дъжд", "Ела",
"Нива", "Бъдни вечер"

освен познавателната си
стойност имат изключи-
телната способност да
облъчват с чиста и нежна
любов детското съзнание.
За тези творби са харак-
терни свежестта на поети-
ческото чувство, почти
графичната изчистеност
на формата, ярката наси-
теност на лирическото
изображение с високи
нравствени послания, с
внушения за красота,
нежност, умилителност,

добротворност, лъчеструй-
ност, светозарност. Тук
трябва да подчертаем
особено творби като
"Марица", "Търново",
"Вардар", "Дунав", "Стара
планина", "Отечество",
"Цар Симеон", които ни
внушават завладяващо
чувство на патриотична
гордост и любов. И неслу-
чайно някои от тези
стихотворения веднага се
превръщат в много попу-
лярни песни.

В поезията на Иван
Вазов е вградена възтор-
жената и драматична
история на пробуждащия
се български народностен
дух след векове варварс-
ко иго. В поезията на
Иван Вазов са въплътени
конкретните послания на
бурното време, когато от
исторически ферментира-
щите съставки на разпи-
лените през столетията
расови, племенни, родови
и т.н. пулсации възниква
нова нация. В поезията на
Вазов се самозаражда,
самосъздава и саморазви-
ва вселената на възкръс-
налите българска душа,
характер, воля, мантали-
тет. В такъв аспект можем
да кажем, че Иван Ва-
зов?- това е другото име
на възземащата се за нов
живот българска нация.

Иван Вазов - живот-
ворния дух на пробудено-
то за свобода Отечество!

От стр. 8

Използвани са материали
от БГНЕС  и "Епицентър"
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Ðóìåí Ðàäåâ âúâ âèäåîîáðúùåíèå äî ÎÎÍ:
Íóæíà å ïîäêðåïà çà íàé-óÿçâèìèòå
îò êðèçàòà ñòðàíè
Áúëãàðñêèÿò ïðåçèäåíò ïîñî÷è, ÷å ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà äíåñ ñà êîðîíàâèðóñúò
è âúçñòàíîâÿâàíåòî íà ñâåòîâíàòà èêîíîìèêà, êëèìàòúò, ïðîòèâîäåéñòâèåòî
ñðåùó òåðîðèçìà è òðàíñãðàíè÷íàòà ïðåñòúïíîñò

България ще продължи
да работи за ефективна
ООН, подготвена да отгово-
ри на нуждите на човечест-
вото през XXI век, подчер-
та Румен Радев във видео-
обръщение към участници-
те в 76-ата сесия на Общо-
то събрание, което се про-
вежда в Ню Йорк

Безпрецедентните гло-
бални предизвикателства
изискват всички държави
да подкрепят по-ефективни
и съгласувани действия от
страна на международната
общност. Многостранната
дипломация е ключ към об-
щото ни бъдеще и няма ал-
тернатива.

Държавният глава отк-
рои като неотложни зада-
чи пред ООН предотвратя-
ването на разпространени-
ето на коронавируса и въз-
становяването на световна-
та икономика, борбата с
климатичните промени, про-
тиводействието срещу теро-
ризма и трансграничната
престъпност и повишаване-
то на киберсигурността.

Румен Радев призова за
оказване на подкрепа за
най-уязвимите от кризите
страни и хора по света и
припомни, че България е
част от усилията за предос-

Êèòàéñêèÿò ëèäåð Ñè Äçèíïèí: Ùå ïðîäúëæàâàìå äà äàâàìå ïðèíîñà ñè çà ìèðà â ñâåòà
На 21 септември в Пекин

китайският председател Си
Дзинпин участва в общата
дискусия на 76-ото общо съб-
рание на ООН чрез видео
връзка. Той предложи ини-
циатива за глобалното раз-
витие и подчерта, че трябва
всички заедно да се спра-
вят с глобалните заплахи и
предизвикателства и да сти-
мулират изграждането на об-
щността на споделената съд-
ба.

Си Дзинпин посочи, че та-
зи година се отбелязва 100-
годишнината от основаване-
то на Китайската комунис-
тическа партия, както и 50-
годишнината от възстановя-

тавяне на ваксини на нуж-
даещите се.

"За да увеличим макси-
мално нашия колективен от-
говор, трябва да изградим
устойчивост", подчерта дър-
жавният глава.

Българският президент
посочи необходимостта и от
повишаване на сигурност-
та на веригите за достав-
ки, критичната инфраструк-
тура, енергийните мрежи,
както и готовността за пан-
демии и природни бедствия.

Като член на ЕС Бълга-
рия подкрепя действията
на международната общ-
ност за постигането на
трайни решения за бежан-
ците от Афганистан и оказ-
ване на подкрепа за стра-
ните, които приютяват го-
лям брой от тях, посочи Ру-
мен Радев. Държавният
глава отбеляза, че като
знак на солидарност Бъл-
гария е взела решение да
приеме до 70 афганистанс-
ки бежанци и техните се-
мейства, които са работи-
ли за България или мисии
на ЕС и НАТО в страната.

Разрешаването на кон-
фликта между Израел и Па-
лестина чрез възраждане-
то на Близкоизточния ми-
рен процес няма алтерна-

тива, отбеляза президентът
и призова и двете страни
към максимална въздържа-
ност от едностранни дейст-
вия и провокации, с което
да бъде дадена възможност
на мерките за изграждане
на доверие и диалог. Бъл-
гария оценява високо рабо-
тата на Агенцията на ООН
за палестинските бежанци
и ще продължи да я подк-
репя както политически, та-
ка и финансово, подчерта
още държавният глава.

Зачитането на човешки-
те права бе откроено от
президента Румен Радев ка-
то съществен фактор за

постигането на устойчивост
на сигурността, проспери-
тета и мира. Държавният
глава изрази подкрепата на
България за приобщаващо-
то образование за децата
с увреждания, овластяване-
то на жените и момичета-
та, правата на хората с ув-
реждания, както и за бор-
бата с антисемитизма, ис-
лямофобията и езика на ом-
разата.

Българският президент
посочи също така, че све-
тът се нуждае от реформи-
рана ООН, за да се справи
ефективно с многобройни-
те предизвикателства, пред

които е изправен и страна-
та ни ще продължи да ра-
боти за ефективна Органи-
зация на обединените на-
ции, адекватно подготвена
да отговори на нуждите на
човечеството през XXI век.
"България подкрепя цялос-
тната реформа във всички
области на дейност на Ор-
ганизацията", подчерта Ру-
мен Радев и постави акцент
върху политиките насочени
към младежта в доклада на
генералния-секретар на
ООН, защото по думите му
именно "днешните решения
ще оформят живота на бъ-
дещите поколения".

ването на законното седали-
ще на Китай в ООН. Китай
ще отбележи това събитие
тържествено. "Ще продъл-
жим да стимулираме сътруд-
ничеството между Китай и
ООН, както и ще дадем нов
по-голям принос за благо-
родните каузи на организа-
цията", каза Си Дзинпин.

Той подчерта, че преди
една година ръководителите
на различни страни са учас-
твали в срещи на върха по
случай 75-годишнината от
създаването на ООН и са
обещали да водят сътрудни-
чество в борбата с панде-
мията от новия коронавирус,
заедно да се справят с пре-

дизвикателствата, да отсто-
яват мултилатерализма, да
засилят ролята на ООН, как-
то и да градят общо бъдеще.
Днес светът е изправен пред
влиянието на огромни про-
мени заради пандемията.
Очакванията на народите от
различните държави за мир-
но развитие са по-големи,
желанието за справедливост
и равенство по-силно, а за
сътрудничество и взаимна
изгода по-категорично. Все-
ки отговорен политик тряб-
ва да направи исторически
избори с увереност, кураж
и отговорност, каза още Си
Дзинпин.

Членът на Държавния съ-

вет и външен министър на
Китай Уан И разясни важно-
то значение и влияние на
речта на китайския лидер.

Уан И каза, че светът
навлиза в нов период на
сътресения и промени. Как
да се обединим, за да по-
бедим пандемията? Как све-
товната икономика да се
възстанови по-бързо? Мо-
же ли държавите да съжи-
телстват в хармония, осо-
бено големите? Как ООН да
изпълнява водещата си ро-
ля? Това са основни въпро-
си на епохата, пред които
е изправен светът. Те са
свързани и с бъдещата по-

сока на развитие на чове-
чеството. Всички държави
трябва да направят правил-
ния избор, съобразявайки
се историческите тенден-
ции.

Уан И добави, че в речта
си Си Дзинпин е изразил же-
лание Китай да даде нов при-
нос в борбата с пандемията
от новия коронавирус, да
предложи инициатива за на-
сърчаване на глобалното
развитие, както и стандарти
за изграждането на нов тип
международни отношения, и
да представи проект за усъ-
вършенстване на глобално-
то управление.

Ïåêèí êðèòèêóâà Çàïàäà çà ÷îâåøêèòå ïðàâà
На 20 септември в рамките на 48-ата сесия на

Съвета на ООН по правата на човека се проведе
диалог с работната група относно произволното
задържане. Постоянният представител на Китай в
ООН и други организации в Женева Дзян Дуан в
речта си изрази сериозна загриженост за отношени-
ето на някои западни държави като САЩ, Австралия
и Канада по този въпрос.

Той посочи, че в затвора в Гуантанамо има
заподозрени, които се държат там за неопределено
време. САЩ задържат хора без съдебен процес и
продължават да ги изтезават и малтретират.

Австралийското правителство изпраща имигрантите
в офшорни центрове за задържане. Жилищните и
медицински условия там са изключително лоши, а
задържаните са подложени на продължителен
физически и психологически тормоз. Канада
неоснователно задържа китайската гражданка Мън
Уанджоу за повече от 1000 дни, за да потисне
развитието на китайските високотехнологични
компании. Китай призовава тези страни незабавно
да прекратят произволното задържане и други
сериозни нарушения на правата на човека, подчерта
Дзян Дуан.
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Ðóìúíñêèÿò ïðåçèäåíò çàÿâè, ÷å âàêñèíàöèÿòà
òðÿáâà äà áúäå çàäúëæèòåëíà çà ñëóæèòåëè
84 ïðîöåíòà îò íàñåëåíèåòî â Èñòàíáóë å ïîëó÷èëî ïîíå ïúðâà äîçà

Румънският президент
Клаус Йоханис заяви, че
ваксинацията срещу
COVID-19 трябва да стане
задължителна за някои
категории служители от
важни сфери, като даде
пример с медицинския
персонал, съобщи телеви-
зия Диджи24.

"Не е нормално някои
лекари да предават посла-
ния срещу ваксините",
заяви още Йоханис пред
журналисти, които го
придружават в пътуването
му до Ню Йорк за участие
в Общото събрание на
ООН. Той отбеляза, че
задължителната ваксина-
ция на определени катего-
рии е необходима, тъй
като новите случаи на
COVID-19 нарастват. Що
се отнася до ограничения-
та, наложени заради
пандемията, Йоханис
заяви, че ще има разгра-
ничаване на ваксинирани-
те и неваксинираните
лица. Държавният глава
изтъкна, че ваксинацията
е решението за по-малко
ограничения.

Румъния регистрира
7045 нови случая на
коронавирусна инфекция
през последните 24 часа,
а 130 души починаха.
Броят на пациентите в

Изригването на вулкана
на остров Ла Палма в Ис-
пания може да продължи
до три месеца, заявиха ек-
сперти, предаде АП. Учени-
те от Института по вулка-
нология на Канарските ос-
трови казаха, че въз осно-
ва на изчисления на про-
дължителността на предиш-
ни изригвания на архипе-
лага, настоящото изригва-
не може да трае до 84 дни.
Подобно на сегашното из-
ригване и предходните бя-
ха съпътствани с мощни по-
тоци от бавно движеща се
лава и продължителна се-
измична активност.

Èçðèãâàíåòî íà âóëêàíà íà î. Ëà Ïàëìà
ìîæå äà ïðîäúëæè òðè ìåñåöà

Íàêðàòêî

МВФ съобщи
 че управителният му съвет се
е събрал в събота, за да
обсъди доклад, подготвен за
Световната банка, в който се
твърди, че докато е била
изпълнителен директор на
банката, ръководителят на МВФ
Кристалина Георгиева е
оказвала натиск на служители
да променят данни в полза на
Китай. Управителният съвет
реши скоро да се събере на
нова среща за още обсъжда-
ния, съобщи говорител на
МВФ, но не посочи конкретна
дата. Георгиева отхвърли
твърденията, че е упражнявала
натиск върху служители на
Световната банка, докато
институцията е подготвяла своя
доклад за 2018 г. "Да правиш
бизнес", посветен на деловия
климат в отделните страни.
Германските
социалдемократи
(ГСДП) имат преднина от три
пункта пред консерваторите на
канцлера Ангела Меркел само
пет дни преди федералните
избори в страната, показва
последна анкета на Forsa за
телевизия RTL, публикувана
във вторник. ГСДП, чийто
кандидат за канцлер Олаф
Шолц в момента е вицеканцлер
и финансов министър в
голямата управляваща коали-
ция на канцлера Меркел, се
ползва с доверието на 25% от
анкетираните избиратели,
докато подкрепата за консер-
вативния съюз ХДС/ХСС, чийто
кандидат за канцлер е Армин
Лашет, е от 22 на сто.

:

Същевременно броят на новозаразените с COVID-19 в Турция продъл-
жава да се увеличава, като през последното денонощие са регистри-
рани 29 338 нови случая. 260 души са починали от коронавируса за
последното денонощие, сочат данни на Министерството на здравео-

пазването на Турция.

Сега лавата вече се дви-
жи бавно към крайбрежи-
ето, където живеят повече
хора и заради това късно
в събота около 1000 души
бяха евакуирани от градче-
то Тодоке. Екипите за дей-
ствие в извънредни ситуа-
ции се опитаха да откло-
нят лавата от жилищата,
използвайки багери, за да
й отворят ново трасе. За-
сега не се знае дали опи-
тът ще се увенчае с успех.
Вулканът бълва между 8000
и 10 500 т серен диоксид
на ден, който може да по-
рази белите дробове на хо-
рата. ç

Реките от лава, на места с височина до 6 м, погълнаха близо 190 сгради, повечето
от които къщи в селските райони на острова.

интензивни отделения
нарасна до 1037 души.
Здравните власти съобщи-
ха, че само 32 легла са
свободни в момента в
интензивните отделения в
цялата страна. Същевре-
менно три окръга и столи-
цата Букурещ вече са в
червен сценарий с ниво
на заболеваемост над 3
на 1000 души са последни-
те 14 дни. На първо място
е окръг Илфов с 3,65 на
1000 жители, следва Сату
Маре с 3,42 на 1000 жите-
ли, Тимиш с 3,40 на 1000
жители и Букурещ с 3,30
на 1000 жители.

Близо 84 процента от
населението в Истанбул
вече е ваксинирано
против COVID-19, съобщи
валията на мегаполиса
Али Йерликая, пише в.
"Миллиет". До 22 септемв-
ри в Истанбул 83,8 про-
цента от жителите са
ваксинирани (с поставена
поне първа доза ваксина).
67,5 процента са напълно
ваксинирани, посочи
валията.

Той уточни, че от
началото на ваксинацион-
ната кампания в страната
до днес в мегаполиса с
първа доза ваксина са
вече над 9,6 млн. души, с
поставени две дози са 7,6

милиона, а с трета доза
са 1,3 млн. граждани.

Индийските деца на
възраст на и над 12 г. ще
могат да получат ваксина
срещу коронавируса от
идния месец, съобщиха
запознати източници,
пожелали да запазят
анонимност, предаде
Ройтерс. Ваксинацията на

децата ще започне, когато
фармацевтичната компа-
ния Кадила хелткеър
пусне продукта си ЗиКо
Ев-Ди. Това е първата
базирана на ДНК ваксина
срещу коронавируса и се
очаква нейният създател
да започне от октомври
да произвежда по 10 млн.
дози от нея на месец. ç

От стр. 1

Руската ЦИК заяви, че то-
ва прави 324 мандата за пар-
тията, което е с 19 по-малко
в сравнение с 2016 г., но все
пак достатъчно, за да прави
промени в руската Консти-
туция. Повечето от остана-
лите места ще бъдат заети
от три други партии, които
обикновено се придържат
към политиката на Кремъл,
както и от партията "Нови хо-
ра", която беше създадена
миналата година и е смята-

"Åäèííà Ðóñèÿ" ïîëó÷àâà 324 îò 450-òå ìåñòà
â Äúðæàâíàòà äóìà

на от мнозина за спонсори-
ран от Кремъл проект. От-
делни кандидати от още три
партии също получават мяс-
то, както и петима незави-
сими кандидати, пише Епи-
център.

Комунистическата партия,
която е втора политическа
сила, ще има 57 депутати -
подобрение в сравнение с
получените преди пет годи-
ни 42. Мнозина смятат за-
пазването на доминацията
на ЕР в Държавната дума за

изключително важно за Кре-
мъл преди руските президен-
тски избори през 2024 г. Се-
гашният мандат на президен-
та Владимир Путин изтича
именно тогава и се очаква
той да се кандидатира за
преизбиране или да избере
друга стратегия за оставане
на власт. Парламент, който
Кремъл може да контроли-
ра, може да бъде от ключо-
во значение и за двата сце-
нария, смятат анализатори и
критици на Кремъл. ç

Амир Хан Мутаки,  "външен минис-
тър" на талибаните, е изпратил до
ООН писмо с намерение да говорят
на тазседмичната сесия на Общото
събрание Талибаните обявиха
кандидатурата на Мохамад Сохаил
Шахин за постоянен представител на
Афганистан в международната
организация. В писмото се допълва,
че постоянният представител на
Афганистан в ООН вече не представ-
лява страната. Същевременно на 15
септември при генералния секретар
на ООН е постъпило писмо от
постоянния представител на
Афганистан Гулам Исакзай, съдържа-
що списък с делегацията на страната
за сесията на Общото събрание.

Снимки Интернет



ÑÏÎÐÒ 23.09.2021 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß12

Съперниците ще се
изправят един срещу друг
на националния стадион в
неделя, 26 септември, от
16:30 часа.

"Тема Спорт" провери
архивите, за да види
колко пъти през новия век
ЦСКА и Левски кръстосват
шпаги непосредствено
след двубои за Купата на
България, какъвто е се-
гашният случай.

Това е ставало точно
пет пъти, като в тях имат
паритет. Балансът е по
една победа, равенствата
са 3, а головата разлика е
7-5 в полза на тима от
Борисовата градина.

В ранната пролет на
2002 година Левски разг-
ромява с 6:0 Рилски
спортист у дома, а ЦСКА
побеждава с 1:0 като гост
Локо Пловдив - това са
първи четвъртфинали за
купата, които се играят на
27 февруари. На 2 март
вечните съперници се
изправят един срещу друг
на "Армията". Домакините
откриват чрез Любо
Пенев в 46-ата минута, а
след това Владо Манчев
удвоява в 56-ата. Сините
обаче се вдигат и отгова-
рят чрез Георги Иванов
(64) и Георги Чиликов (69)
- 2:2, като при този резул-
тат приключва двубоят.

През сезон 2002/03
ЦСКА, воден от Стойчо
Младенов, среща Левски
в полуфиналите за Купата
на България. На "Армията"
гостът печели с 1:0 с гол в
последната минута на

Ïúëåí ïàðèòåò âúâ Âå÷íîòî äåðáè ñëåä
ìà÷îâåòå çà Êóïàòà

Âðú÷èõà "Çëàòíàòà îáóâêà" íà
Ðîáåðò Ëåâàíäîâñêè

Нападателят на Байерн (Мюн-
хен) Роберт Левандовски получи
наградата "Златната обувка" за гол-
майстор на европейските футбол-
ни първенства през миналия се-
зон.

Полският национал постави ре-
корд с 41 гола в Бундеслигата през
2020/2021, подобрявайки постиже-
нието от 40 попадения на бившия

Ðîíàëäî å íàé-ñêúïîïëàòåíèÿò
ôóòáîëèñò

Португалската ме-
газвезда на Манчестър
Юнайтед Кристиано
Роналдо е най-скъпоп-
латеният футболист в
света за 2021 година.

Това съобщи авто-
ритетното американс-
ко издание "Форбс",
като списъкът е публи-
куван на сайта му.

Роналдо е зарабо-
тил 125 милиона дола-
ра, от които 70 милио-

на са заплата, а други
55 милиона той полу-
чава от рекламни до-
говори.

Веднага след него в

класацията е Лионел
Меси, който има 75 ми-
лиона долара от зап-
лата и 35 милиона от
реклами.

На почетното трето
място е френският на-
падател на Пари Сен
Жермен Килиан Мба-
пе, който заработва 43
милиона долара от
заплата и още 15 ми-
лиона от рекламни до-
говори. ç

Ìåñè è Ïî÷åòèíî ñå ñäîáðèõà
Голямата звезда

Лео Меси и треньорът
на ПСЖ Маурисио
Почетино са се сдоб-
рили. Двамата са об-
съдили случилото се
в неделя срещу Лион,
когато Меси бе заме-
нен 13 минути преди
края.

Футболистът  се
ядоса и не пожела да
поздрави Почетино,
когато излизаше от
терена. Според ради-
ото от Монте Карло

между Меси и Поче-
тино няма проблем.

Преди да бъде сме-

нен, Меси изпитваше
болки в горната част
на лявото коляно, по-
ради което треньорът
му трябваше да го за-
мени с Ашраф Хаки-
ми като превантивна
мярка. Меси е преми-
нал и ядрено-магни-
тен резонанс, който е
потвърдил, че има на-
търтване в костта на
лявото си коляно .
След 48 часа той ще
премине допълнител-
ни прегледи. ç

нападател на Байерн Герд Мюлер,
постигнат преди почти 50 години.

"Много съм горд с тази награ-
да", каза Левандовски на церемо-
нията в клубния музей на Байерн
Мюнхен и добави, че "винаги тряб-
ва да вярвате в страхотното пред-
ставяне, независимо откъде идва-
те".

Президентът на Германската фут-

болна лига Кристиан Зайферт ка-
за, че рекордът ще бъде "за веч-
ността" и нарече Левандовски "един
от най-добрите играчи в историята
на Бундеслигата, който играе на
световно ниво от много години".

Левандовски наследява "Златна-
та обувка" от Чиро Имобиле от Ла-
цио, който спечели наградата през
2020 година. ç

нисичкия еквадорец
Мануел Мендоса. Реван-
шът на "Георги Аспарухов"
се играе на 3 май 2003,
като е нервен и изпълнен
с грубости. В 70-ата
минута Станислав Ангелов
от домакините и Христо
Янев от червените са
изгонени, а двубоят прик-
лючва 0:0. След това
двата тима се изправят за
първенство един срещу
друг, пак на "Герена", като
срещата завършва 1:1.
Сините откриват чрез
Тодор Колев в 50-ата
минута, но португалецът
Жоао Паоло Брито вкарва
за скъпоценното 1:1 в  62-
ата. След мача Стойчо
Младенов се изцепва:
"Станах шампион на
говеждия стадион!".

През 2003/04 отново
има вечно дерби непос-
редствено след двубои за
купата. На 28 октомври
2003-а ЦСКА прави 0:0
срещу Пирин в Благоевг-
рад в първи 1/16-финален
двубой, а Левски стига до
0:0 в друг югозападен
град - 0:0 срещу Вихрен в
Сандански. 3 дни по-късно
противниците излизат на
"Георги Аспарухов". Емил
Гъргоров дава аванс на
армейците в 53-ата мину-
та, но още в следващата
Тодор Колев изравнява -
1:1, като този резултат
остава до края.

През 2013/14 на 12
октомври ЦСКА и Левски
играят 1/16-фина-ли ре-
ванши за купата, като
продължават напред за

сметка съответно на
Хасково и Пирин ГД.
Начело на червените
отново е Стойчо Младе-
нов. А той и възпитаници-
те му хвърлят здрав бой
на съперника в дербито,
играно на 19 октомври на
националния стадион.
Армейците разгромяват
съперника само за 6
минути - Неманя Милисав-
левич открива в 31-ата,
Апостол Попов удвоява в
35-ата, а Емил Гъргоров
слага точка на спора в 37-
ата.

През 2018/19 на 25
септември 2018-а Левски
разбива аматьорите от
Атлетик Куклен за купата
с 6:0, а червените удрят с
2:0 Монтана. 4 дни по-
късно червени и сини се
изправят един срещу друг.
Този път ликува Левски. В
30-ата минута звездата на
тима - французинът Габри-
ел Обертан, стреля мощ-
но, топката среща левия
стълб, удря се в гърба на
вратаря Витаутас Черниа-
ускас и влиза в мрежата -
1:0.

Какво ли ще ни предос-
тавят вечните съперници в
неделя?

Тогава, за първи път от
основаването на А група
през 1948 година, ЦСКА и
Левски ще изиграят
шампионатно вечно дерби
на 26 септември. Съперни-
ците обаче вече имат 4
сблъсъка в първенството,
играни на 26-ия ден от
даден месец. За първи
път това се случва на 26

ноември 1961 година.
Тогава съперниците изли-
зат пред над 50 хиляди на
националния стадион. В
25-ата минута Богдан
Дочев извежда Левски
напред. Само 2 по-късно
обаче Иван Райков възс-
тановява паритета, а до
края на срещата попаде-
ния не падат и тя завърш-
ва 1:1.

В останалите 3 случая
обаче ЦСКА неизменно
печели. На 26 май 2002
година червените посре-
щат Левски на "Армията".
Сините вече са си осигу-
рили титлата, след като в
предишните 34 кръга са
допуснали само една
загуба. Те обаче падат и
от вечния съперник - 0:1,
с точен изстрел на Влади-
мир Манчев в 13-ата
минута.

По-късно през същата
година противниците пак
играят дерби на 26-и, този
път октомври. Тогава вече
армейците са водени от
Стойчо Младенов. Навръх
Димитровден ЦСКА се
разправя с Левски на
собствения стадион.
Макдоналд Мукаси извеж-
да армейците напред в 11-
ата минута, а Светослав
Петров удвоява в 45-ата.

През второто полувреме
нападателят Макдоналд
Мукаси прави победата на
червените класическа -
разписва се в 55-ата
минута.

За последно двата
отбора се срещат на 26-о
число през февруари 2011
година, като мачът е от
първия пролетен кръг.
Левски на Ясен Петров е
считан за голям фаворит
в двубоя на "Герена".
Историята обаче я пишат
възпитаниците на Милен
Радуканов. Мишел Плати-
ни извежда червените
напред в 33-ата минута.
На почивката полицията
изпразва сектора за
гости заради ексцесии с
част от феновете. През
втората част рециталът
на ЦСКА продължава.
Платини удвоява в 48-ата
минута, а Апостол Попов
прави 0:3 в 65-ата. До
края Костадин Стоянов от
армейците си вкарва
автогол - 1:3. След двубоя
червените фенове се
радват пред празния
сектор Г на "Георги Аспа-
рухов".

След това пък мачовете
между ЦСКА и Левски се
играят само на национал-
ния стадион. ç
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Изпълнителният
директор на Левски
Константин Баждеков
даде обширно интервю
за Диема Спорт. Финан-
систът отговори на
най-важните въпроси
относно клуба. Той
разкри, че се обмислят
различни инициативи за
марката "Левски" и
съобщи, че сините са
постигнали договорка с
ЦСКА за предстоящите
дербита

- Г-н Баждеков, опти-
мист ли сте за бъдещето
на Левски?

- Като слънчевото
време се надявам и
слънцето да изгрее по-
бързо в клуба. Оптимист
съм за бъдещето.

- След тази буря в
последните две години
по-слънчево ли става?
Смятате ли, че най-
лошото отмина и Левски
няма да фалира?

- Много неща са мина-
ли през мен в тези 18
години. Искам да съм
умерен оптимист, защото
не трябва да се самоуспо-
кояваме и да мислим, че
всичко е решено. Има
много работа за вършене
във всички направления в
клуба. Идването на Стои-
лов е ново начало и
мисля, че това е една
положителна новина. Още
в първите дни от идването
му се усеща мобилизация
на хората, които обичат
Левски.

- Може ли да съобщите
някакви новини на фено-
вете? Ще може ли да
кажете интересни вести
за предстоящия мач с
ЦСКА или за популяри-
зирането на марката
"Левски"?

- Много активно рабо-
тим след влизането на
генералния спонсор
PalmsBet. Лично г-н Бори-
сов и г-н Лъчезар Петров
са се ангажирали с адап-
тиране на двете компа-
нии, така че да имаме
взаимен интерес от наши-
те съвместни инициативи.
Оптимист съм от това,
което е изградено като
партньорство в дните след
обявяването на спонсора.
Искам да съобщя, че
постигнахме договорка с
ЦСКА предстоящите ни
мачове да продължат
организирано на Нацио-
налния стадион "Васил
Левски". Договорили сме
приемливи цени от 10 и 15
лева. Правим всичко
възможно да облекчим

нашите фенове, които
много ни подкрепят с
ентусиазма си в послед-
ните дни.

- Няма как да не ви
попитам кога ще бъдете
голям оптимист и ще
кажете, че всичко вече е
напълно спокойно?

- Не мога да го кажа аз
това, а бъдещите хора,
които ще поемат опера-
тивното управление.
Знаете, че приех да
помогна в трудния мо-
мент, в който изпадна
клубът. Предполагам, че в
близките дни ще има
преструктуриране и на
ръководството. Ще се
избере УС.

- Да ви разбирам, че
няма да изпълнявате
ролята на изпълнителен
директор?

- Няма да изпълнявам
ролята на изпълнителен
директор. Това е моето
изискване. Оперативната
работа в клуб като Левски
е доста натоварваща. 18
години и още един период
сега са натоварващи. Има
хора, които биха проявили
желание да се включат.
Нека други се заемат с
управлението. Аз мога да
помагам, ако има нужда
от това. Не се откъсвам,
но не в тази позиция. Не
бягам от отговорност, а
сега се опитвам да съм
максимално ефективен.
Извършва се преструкту-
риране и с партньорите
ни от PalmsBet се опитва-
ме да направим така, че
от дейностите ни да има
повече приходи с цел да
излезем от това трудно
положение, в което се
намираме в момента. Да
можем да се върнем на

Дълговете на Левски са много сериозни, но не
притесняват, заяви финансистът

мястото, на което винаги
сме били като коректни
партньори и най-вече в
спортната част да имаме
повече успехи.

- Има ли вече фаворит
за нов изпълнителен
директор?

- За момента не участ-
вам в разговори за нов
изпълнителен директор.
Мога само да помогна.
Може да има и двама
изпълнителни директори.
В миналото е имало и
такива случаи. Когато
пристигнах през 1999
година, двамата с г-н
Сираков изпълнявахме
двете длъжности. Той в
неговия си ресор, в който
е силен, а аз в моя.
Мисля, че и такова реше-
ние може да се търси, но
не съм в течение.

- Доколко подписване-
то с новия генерален
спонсор гарантира спо-
койствие?

- Не знам дали някой
може да каже ще има ли
спокойствие някога в
Левски.

- Гарантирано ли е
оцеляването на клуба?

- Оцеляването на клуба
зависи само от него.
Трябва да разчитаме на
публиката си. Това, което
доказа, че може да прави
в трудните моменти.
Много е важна и помощ-
та, която получаваме от
партньорството с
PalmsBet, Не трябва да се
явяваме като някакви,
които чакат да им дават
пари и да ги харчат.
Политиката трябва да е
друга. Левски постепенно
да изгради такава база,
че да се чувства самосто-
ятелен и да не зависи от

спонсори, а те да са като
едно допълнение

- Може ли да успокои-
те феновете, че фалитът
е напълно избегнат?

- Да, независимо, че
сега сме под ежемесечен
мониторинг. Стараем се
да изпълняваме всички
изисквания. Мисля, че
моментът на най-тежкото
е преминат. Сега трябва
да се направи една уме-
рена основа в разходната
част и агресивна за
повече приходи с ангажи-
ране на повече спонсори,
които да помагат на
клуба, за да се получи
независимостта.

- Има ли интерес от
нови спонсори?

- Да, определено има.
Но това трябва да стане с
доказване на стабилност-
та на Левски в момента.

- За големи спонсори
ли става на въпрос?

- Не обичам да говоря
предварително. Дай Боже,
има възможности за
големи спонсори, но
всичко си зависи от нас.
Да поправим финансовата
част и второто, е желани-
ето на Стоилов да изгра-
ди нов отбор, който от
следващата година да се
представи в друга светли-
на.

- Има ли спешни
плащания, които ви
притесняват?

- Има много. Всяко
нещо, което не си го
изпълнил в срок, предс-
тавлява плащане. Нашата
цел е да се създаде
спокойствие в клуба с
влизане постепенно в
следващите месеци на
ритъм за изплащане на
месечните възнагражде-

ния, към издължаването
към няколко институции
по оперативни договори.
Направили сме една
програма, в която от
PalmsBet участват много
активно в нейното изграж-
дане и реализиране. Ще
се усети веднага положи-
телното от нашето парт-
ньорство в материалната
част.

- Как приемате инфор-
мациите, че задължения-
та към Петър Хубчев
могат да костват лиценза
на клуба?

- За съжаление, нямам
възможност да следя
какво се случва в медий-
ното пространство, защо-
то не си тръгвам от клуба
преди 19:30 вечерта.
Интересува ме това, което
знам и което се иска от
мен. Искам да благодаря
на хората в клуба, които
работят във всички нап-
равления. Водят се разго-
вори, но резултат няма.

- Говори се за задъл-
жения от 20 до 30 мили-
она. Колко са реалните?

- Доста сериозни са, но
така са направени, че не
ни притесняват. Разсроче-
ни са и мисля, че скоро
ще започнем да ги обс-
лужваме.

- При предишния ви
престой в Левски бяхте
замесени в онази синя
приказка. Колко реалис-
тично е тя да се повтори?

- Дай Боже, да е по-
скоро, но трябва да сме
реалисти и тя няма да се
случи толкова бързо.
Докато бяхме с Мъри и
Наско, спечелихме 6 пъти
титлата, влязохме в ШЛ и
играхме четвъртфинал в
УЕФА. Пожелавам и на
хората след мен да видят
нещо подобно. Няма да
стане бързо, но се надя-
вам, че с работа ще
ставаме все по-големи
оптимисти с всяка следва-
ща година.

- Споделяте ли мнение-
то на Наско Сираков, че
завръщането на Станимир
Стоилов ще бъде повратна
точка за по-доброто
бъдеще на Левски?

- Определено го споде-
лям и усещам. Чувствам,
че това се приема много
добре от хората, които
обичат Левски.

- Какво ще е вашето
обръщение към феновете
на клуба, които са готови
да се обединят?

- Мисля, че най-важно-
то е всеки да покаже
обичта си към клуба и
Левски да докаже с дейст-
вията си. Кой както може
да помогне на клуба и той
да се върне в най-добрите
години. Всички си мечтаем
това да се случи.ç
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/п./
14.00 Премиера: "Обещание" - сериал, с.

3, еп. 123
15.00 Премиера: "Буря от любов" - сериал,

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

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

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Татковци" - сериал, еп.4
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" - се-

риал, еп. 48
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. 19
00.00 "Чък" - сериал, еп. 6
01.00 "Фамилията" - сериал, еп. 10
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 14,

еп. 118, 119

bTV Action

05.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 2
06.00 Анимационен блок: "Приключенията

на котарака в чизми" - сериал, с. 2,
еп. 3 - 6

08.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 2
09.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 3
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 8
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 12
12.00 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 1
13.00 "Грешки от миналото" - трилър (САЩ,

2018), режисьор Бен Майерсън, в
ролите: Ейприл Боулби, Сидни Су-
ийни, Синди Бъсби, Келси Гризуолд
и др.

15.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 3
16.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 4
17.00 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 2
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 13
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 4, еп. 9
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Южен вятър"

- сериал, с. 2, еп. 2
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Макс Пейн" -

екшън, криминален (Канада, САЩ,
2008), режисьор Джон Мур, в роли-
те: Марк Уолбърг, Мила Кунис, Бо
Бриджис, Кристофър Бриджис-Лу-
дакрис, Олга Куриленко, Крис О`До-
нъл и др.

00.00 "Южен вятър" - сериал, с. 2, еп. 2
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 13
02.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 9
03.00 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 2
04.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 4

bTV COMEDY

05.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
06.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 110
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 "Сватбата на Уайлд" - комедия,

романтичен (САЩ, 2017), режи-
сьор Деймиън Харис, в ролите:
Глен Клоус, Джон Малкович, Пат-
рик Стюарт, Мини Драйвър, Грейс
Ван Патен, Джак Давънпорт, Ноа
Емърик, Питър Фачинели, Лили Ен-
глърт 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 "Селцето" /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. 6, 7
19.00 "Преспав" - сериал, еп. 58
19.30 "Селцето" - сериал, еп. 3
21.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал, с.

13, еп. 7, 8
22.00 "Фитнес" - сериал, еп. 3, 4
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 3, еп. 1, 2
00.00 "Сватбата на Уайлд" /п./ - комедия,

романтичен (САЩ, 2017)
02.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" (2019) - ко-

медийно шоу
04.00 "Покани ме на среща" - риалити, с.

11, еп. 4

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал, с.

2, еп. 9, 10
08.00 "Фокус" - криминален, драма, коме-

дия (САЩ, 2015), режисьори Глен
Фикара и Джон Рекуа, в ролите: Уил
Смит, Марго Роби, Родриго Санторо,

Джералд Макрани, Брадли Уонг, Ей-
дриън Мартинес, Робърт Тейлър и др.

10.00 "Случаите на Поаро" - сериал, специ-
ален епизод

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

14.00 "Вълната" - екшън, трилър, драма
(Норвегия, Швеция, 2015), режи-
сьор Роар Ютаг, в ролите: Крис-
тофер Йонер, Ане Даал Торп, Йо-
нас Хоф Офтебро, Фридтьоф Со-
хем и др.

16.00 "Трусът" - екшън, трилър, драма
(Норвегия, 2018), режисьор Йон
Андреас Андершен, в ролите: Крис-
тофер Йонер, Ане Даал Торп, Едит
Хогенруд-Санде, Йонас Хоф Офтеб-
ро и др.

18.15 "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.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Аз, роботът" - фантастика, екшън,

мистъри (САЩ, Германия, 2004), ре-
жисьор Алекс Пройас, в ролите: Уил
Смит, Бриджит Мойнахан, Брус Грий-
нуд, Джеймс Кромуел, Алън Тудик,
Шая ЛаБаф и др.

23.15 "Опасен съсед" - криминален, трилър
(САЩ, 2008), режисьор Нийл Лабют,
в ролите: Самюъл Джаксън, Патрик
Уилсън, Кери Уошингтън, Рон Глас,
Джъстин Чеймбърс, Джей Хернандес
и др.

01.30 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
специален епизод

03.30 "Краят на смяната" - екшън, крими-
нален (САЩ, 2012), режисьор Дей-
вид Ейър, в ролите: Джейк Джилен-
хол, Майкъл Пеня, Ана Кендрик, На-
тали Мартинес и др. [16+]

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 "Дъщеря ми" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 11

07.00 "Раят съществува" - драма с уч. на
Грег Киниър, Кели Райли, Марго Мар-
тиндейл, Джейкъб Варгас, Томас Хей-
дън Чърч, Конър Коръм и др.

09.00 "Изпечено убийство: Само десерт" -
мистери с уч. на Алисън Суини,
Камерън Матисън, Барбара Нивън,
Лиза Дюръпт и др.

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

13.00 "Моята коледна мечта" - романтична
комедия с уч. на Дейвид Хейдън-
Джоунс, Даника Маккелър, Кристин
Лий, Колийн Уинтън и др.

14.50 "В кадър"
15.30 "Завръщане в синята лагуна" - прик-

люченски филм с уч. на Мила Йово-
вич, Брайън Круз, Лиса Пеликан, Ема
Джеймс и др.

17.20 "Капитан Америка: Завръщането на
първия отмъстител" - приключенс-
ки екшън с уч. на Крис Евънс,
Самюел Джаксън, Скарлет Йохан-
сон, Робърт Редфорд, Антъни Маки
и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 14

21.00 "Бевърли Хилс Чихуахуа" - комедия с
уч. на Пайпър Перабо, Джейми Лий
Къртис, Маноло Кардона, Маури Стър-
линг и др.

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

23.40 "Пазителите" - екшън-фантастика с
уч. на Джефри Дийн Морган, Патрик
Уилсън, Матю Гуди, Карла Гуджино,
Малин Акерман, Джаки Ърли Хали,
Били Крудъп и др.

Тв програма - четвъртък, 23 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.

Променливо
Днес ще остане ветровито, с до умерен северозападен вятър.

Облачността от запад на изток ще намалява до слънчево време и
температурите слабо ще се повишат. Минималните ще са от 3 до
8 градуса, а максималните от 15 до около 20 градуса.

В петък сутрин ще бъде хладно, с температури от около 3 до
8 градуса. На отделни места в котловините не са изключени
слани, при изясняване и стихване на вятъра. През деня ще
остане ветровито, с до умерен вятър от северозапад и запад,
но температурите ще се повишат и след обяд ще са от 22 до 27
градуса.

Летни температури ни очакват в събота, неделя и понедел-
ник. Ще бъде слънчево или с незначителна облачност, а днев-
ните стойности ще са от 25 до 30 градуса, като на отделни
места са възможни и по-високи.

От вторник вятърът ще се ориентира от изток, облачността
ще се увеличи, а температурите ще се понижат с няколко гра-
дуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Аз, роботът" -
фантастика, екшън, мистъри, режисьор Алекс

Пройас, в ролите: Уил Смит, Бриджит Мойнахан,
Брус Грийнуд, Джеймс Кромуел, Алън Тудик,

Шая ЛаБаф и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 180

ВОДОРАВНО: "Маримани". Икаса (Хорхе). Серото-
нин. Тил. Махана. Отавино. Ламина. Арини. Риби. Ита-
конати. Тини. Агава. Ен (Ханс). Рил. Нете. "Атака".
Николина. Ана. Рота. "Атала". "Има". ВАНЕТ. ОКИ. Ът
(Роналд). Катарина Вит. Ни. Оратор. Нарин. Барит.
Тараба. Нели. Аки. АП. Тел. Мисал. Рама. Лимит. Ви-
минал. Вада. "Ел". Китара. Нот. "Ритон". Вид. Галета.
Иринина (Магдалена).
ОТВЕСНО: Масалитинова (Таня). Ателана. Рехабили-
татор. Лидол. Тирамин. Канарин. Мате. Мони. "Ино".
Ератеми. Катани. Елатит. Литера. "Но". Ататит. Нотис.
Ли (Софус). Дино. Агена. Ара. Ав. "Ти". ИТАКА. Алов
(Александър). Раликор. Винарова (Надежда). Акинак.
Мини. "Вината". Итабирит. "Катина". Ани. РА. Анави
(Леон). "Сините камъни". Амарин. Кало (Жак). Ина.
Атина Палада.
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Томас Хемпсън -
звезда на Метрополитън
опера и най-популярни-
ят баритон на САЩ, се
завръща в София. Той
изнесе  изключително
успешен  концерт през
2018 г.

На 31 октомври със
Софийската филхармо-
ния и диригент маестро
Найден Тодоров той ще
представи нова програ-
ма с любими арии и
дуети от популярни
опери.

Носителят на награ-
дите Грами, Ехо Класик
и наградата Live Legent -
"Жива легенда" на Конг-
реса на САЩ, е сред

Òîìàñ Õåìïñúí ñå çàâðúùà
â çàëà „Áúëãàðèÿ“

Скулпторът Живко
Седларски ще покаже
творби в Бургас
Най-новите творби на
скулптора Живко Седлар-
ски ще видим на изложба
в Бургас, галерия "Неси".
Българинът, който от 30
години живее и работи
във Франция, е под-
готвил впечатляващи
творби от неръждаема
стомана. Това е трета
изложба за Седларски в
морския град от 2014 г. В
експозицията са включени
малки пластики и рисун-
ки. Вернисажът е днес от
17.00 ч. Произведенията
му са истинска сензация
в паркове, замъци, музеи
и галерии. Творби има и в
Белгия, Германия, Испа-
ния, Швейцария, САЩ,
Ливан, Китай. Автор е на
релефа на Христо Ботев
на фасадата на Българ-
ския културен институт
в Париж.

Нов роман на
Карин Слотър
"Погубени" чертае дълбоки
резки, като преплита
минало и настояще в
мрачен танц на мъчения-
та.  Бестселъровата
авторка на "Пропукване",
"Триптих", "Добрата
дъщеря" и "Красиви
момичета". Еднакво
обичана от публиката и
критиците, Слотър е съби-
тие в трилъровата литера-
тура, чийто завладяващ и
неповторим стил прави
романите й търсени в над
120 държави. Карин
Слотър ни отвежда на
дълбоки и тъмни места,
на които други писатели
не смеят да отидат. Тя е
един от най-смелите
писатели на криминална
литература в наши дни.

Íàêðàòêî

Чирпан е домакин на
Празници на изкуствата "Ни-
кола Манев". В рамките на
тържествата на церемония на
22 септември бе официално
открит паметник на светов-
ноизвестния живописец Ни-
кола Манев, изработен от
скулптора Владимир Конда-
рев. Присъстваха актьорът
Добромир Манев, брат на
живописеца, и синът му Алек-
сандър Манев. Внушителна-
та 2,2 - метрова фигура от
месинг бе монтирана преди
дни насред ново кръгово
кръстовище. Монументално-
то произведение е жест от
страна на Владимир Конда-
рев към жителите на Чирпан
и ознаменува дългогодишно-
то му приятелство с имени-
тия Никола Манев. ç

Ïàìåòíèê íà
Íèêîëà Ìàíåâ
èçäèãíàõà
â ×èðïàí

Êàòðèí Çèòà-Äæîóíñ
ïðèñòèãà â Ðóìúíèÿ

Световноизвестната оперна при-
ма Анна Томова-Синтова, известна
като любимата певица на Херберт
фон Караян, вчера празнува 80-го-
дишния си рожден ден в Залцбург.
Дипломният й спектакъл "Евгений
Онегин" от П. Чайковски е на сцена-
та на родната Старозагорска опера
на 8 юли 1965 г., тя е в ролята на
Татяна. Сърдечна, мила, отзивчива,
такава я познават в Стара Загора.

Анна Томова-Синтова е родена в
семейството на интелектуалци - ба-
ща й е физик, преподавател в гимна-
зията, а майка й е певица в хора на
Старозагорската опера. Възпитана в
духа на предпочитания в България
италиански оперен репертоар, тя за-
почва своята кариера от сцената на
операта в Лайпциг. Скоро спечелва
славата на "певицата на Моцарт и Ри-
хард Щраус", но в репертоара при-
състват и творби на Чайковски, Вер-
ди и Пучини. Всички нейни партии са

Ñâåòîâíîèçâåñòíàòà îïåðíà ïåâèöà
Àííà Òîìîâà-Ñèíòîâà ïðàçíóâà
80-ãîäèøíèÿ ñè þáèëåé

�

"Очаквам с нетърпение
пътуването си до Румъ-
ния!" Холивудската краса-
вица Катрин Зита-Джоунс
ще влезе образа на
Мортиша Адамс в продук-
цията "Уензди" на плат-
формата "Нетфликс", с
която известният Тим
Бъртън ще дебютира като
телевизионен режисьор.
51-годишната уелска
актриса си партнира с
американския актьор Луис
Гусман, когото зрителите
ще видят като Гомес
Адамс. В главната роля на
Уензди Адамс е Джена
Ортега.

"Семейство Адамс"
започва като поредица от
анимационни комикси в

фията му - над
170 албума. Сценичен
партньор е на звезди
като Анна Нетребко,
Соня Йончева и
Йонас Кауфман, Рене
Флеминг и още цяла
плеяда от оперни
гласове.

Последните ангажи-
менти на Хемспън бяха
в постановката "Така
правят всички" във
Флоренция и на фести-
вала Waiblinger
Kultursommer, където
заедно с цигуларя Дани-
ел Хоуп представиха
програмата си "Роман-
тична нощ: Холивуд в
Уайблинген". ç

прецизно изработени, овладени и
представяни със сърце. През 1972 г.
е приета за член на трупата на прес-
тижната Щатсопер в Берлин, пее Дез-
демона, Тоска и Аида, Розина (Графи-
нята) от "Сватбата на Фигаро". Пуб-
ликата я обожава.

През 1973 г. съдбата я среща с
един от най-прочутите диригенти на
XX век Херберт фон Караян и това
поставя началото на едно изключи-
телно успешно сътрудничество. Тя
става предпочитана певица за него-
вите постановки и концерти, както и
за фестивалната сцена на Залцбург,
където Анна Томова-Синтова е пос-
тоянен гост от 1973 г. до 1991 г. Са-
мият Караян е считал, че Тосканини
не е имал щастието да работи с та-
къв глас като на Анна Томова-Синто-
ва и е бил респектиран от факта, че
тя може да вземе до диез в 9.00 ча-
са сутринта. Кръглата годишнина пе-
вицата посреща в Залцбург със се-

мейството си - дъщеря си Силвана,
нейният съпруг Филипе и децата им
Антони, студент в класа по пиано на
Мюнхенската консерватория, и Ма-
рия, която учи пеене в консервато-
рията на Грац. ç

най-уважаваните музи-
канти на нашето време.
Той е артист, който
завладява не само с

гласа си, но и със сце-
ничното си присъствие.
Репертоарът му включва
над 80 роли, а дискогра-

"New Yorker", рисувани от
илюстратора Чарлз Адамс,
продължаващи от 1938 г.
до смъртта му през 1988 г.
Първата холивудска адап-
тация е половинчасов
сериал, продължил от 1964
до 1966 г. Следват два
анимационни филма през
1973 г. и 1992 г., както и
сериал, озаглавен "Новото
семейство Адамс", продъл-
жил от 1998 до 2001 г.
Известна е филмовата
адаптация в комедиен
вариант на режисьора
Бари Зоненфелд от 1991 г.,
която бе последвана от
две продължения. Послед-
но страховитото семейство
се завърна в анимация от
2019 г. ç


