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Двустранният обмен
между България и Китай
става все по-тесен
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ÍÏÎ: Åäèí ÷îâåê
óìèðà îò ãëàä
íà âñåêè 4 ñåêóíäè
Оценки сочат, че един
човек умира от глад на
всеки 4 секунди, предупредиха вчера над 200
неправителствени организации и настояха за решителни международни
действия, които "да сложат край на виещата се
като спирала криза от
глобален глад", предаде
БНР. В отворено писмо до
световните лидери, които
се събират в Ню Йорк за
Общото събрание на ООН,
238 организации от
75 държави изразиха
възмущение от рязко нарастващите нива на глада. "Зашеметяващите
345 млн. души сега изпитват остър глад, тези
хора са над два пъти
повече, отколкото през
2019 г.", се казва в писмото. Въпреки обещанията
на световните лидери
никога повече да не допускат глад през XXI век,
50 млн. души по света са
на ръба на гладната смърт
в 45 страни. Посочвайки,
че се смята, че около
19 700 души умират от
глад всеки ден, неправителствените организации
казват, че това означава,
че един човек умира от
глад на всеки 4 секунди.ç
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Îðåë ùå ðúêîâîäè
ìà÷ íà Áúëãàðèÿ
УЕФА даде наряд на
чешкия съдия Павел Орел
за предстоящия в петък
мач от Лигата на нациите
между България и Гибралтар. Двубоят в Разград
започва в 21,45 часа.
33-годишният арбитър е
ръководил няколко срещи
с родно участие. Преди
година чехът свири
равенството 1:1 на
младежките национали
срещу Уелс в Кардиф.
Това няма да е първото
посещение на Орел на
стадиона в Разград. На
1 август 2019 г. той беше
съдия на срещата реванш
от третия квалификационен кръг на Лига Европа
между Лудогорец и
исландския Валур, завършила с победа 4:0 за
"орлите". През 2018 г.
чехът свири при нулевото
равенство срещу Черна
гора на младежките
национали в евроквалификация.ç

Ñêîêúò íà
öåíèòå è
ëèïñàòà
íà ãàç

Социалните, а не политическите страхове са
водещи сред българите, показва социологически
сондаж на "Галъп интернешънъл болкан". Близо 90% намират за реална опасността увеличението на цените у нас да стане прекомерно. Опасности като потенциален недостиг на газ, респ.
отопление, се намират
за реални от близо
80% от българите.
Близо 70% пък намират за реална опасност
дори недостиг на електричество, макар страната ни да е износител на електричество. Други 70 на сто от българите пък се подготвят за нова мигрантска вълна. Под 40% са тези, които смятат, че има заплаха България да изпадне от западната орбита.
Последното е съизмеримо с оценките за опасността от коронавируса - и тук под 40% са тези,
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които смятат, че той е реална заплаха.

Ãåîïîëèòèêàòà
è êîðîíàâèðóñúò
ñà íà çàäåí ïëàí
ñðåä ñòðàõîâåòå

най-много плашат българина

На официална тържествена
церемония в Университета по
библиотекознание и информационни технологии световноизвестният учен и общественик проф. Дейвид Филипс
от Колумбийския университет, САЩ, беше удостоен с почетното звание Doctor
honoris causa. То му се присъжда за изключителни заслуги като университетски преподавател, учен и общественик, който има впечатляваща национална и международна кариера за запазване
на мира в света и защитата
на човешките права", което
се доказва от неговия богат
опит и познания, каза ректорът на УниБИТ проф. Ирена Петева.
На снимката:
проф. Дейвид Филипс
(вляво) и председателят
на Общото
събрание на УниБИТ
проф. Стоян Денчев
(вдясно).

Áúëãàðèÿ ñå îòêàçâà îò äúëãîñðî÷íè
Ïðåìàõâà ñå
äîñòàâêè îò „Ãàçïðîì“
íååôåêòèâíàòà

Министърът на
икономиката Никола
Стоянов потвърди вчера, че дългосрочно България се отказва от доставки на природен газ
от "Газпром". Според
министъра на икономиката целта на служебния кабинет е да получи количествата по вече съществуващия договор с руската компания. "Завой към Русия
би било, ако седнем да
преговаряме за дългосрочен договор с тях.
Договорът свършва на

31 декември. Въпросът
е ще си вземем ли тези
количества по договор
и тази зима да сме още
по-спокойни, и най-вече цената ни да е подобра", каза още той.
"Булгаргаз" обявява
дългосрочни търгове за
доставка на втечнен газ
в открита и прозрачна
процедура, заяви изпълнителният директор на
дружеството Деница Златева. Те са за доставка
на втечнен газ за ноември и декември 2022 г.,
за доставка на втечнен

газ за 2023 г. и за доставка на втечнен газ в
периода 2024 - 2034 г.
Търгът за дългосрочната доставка на втечнен
газ ще отнеме 6 месеца
и победителят в него ще
бъде определен по време на следващото редовно правителство. "От
днес се премахва неефективната практика да
се договарят танкери без
търг, без да се знае кой
и как определя доставчика и цената", коментира пред журналисти
президентът Румен Ра-

ïðàêòèêà
äà ñå äîãîâàðÿò
òàíêåðè
áåç òúðã,
êîìåíòèðà
ïðåçèäåíòúò
Ðóìåí Ðàäåâ

дев по повод обявените
търгове от "Булгаргаз"
за доставка на втечнен
природен газ, цитиран
от БТА.
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Êðàåí ëèáåðàë
èëè êðèìèíàëåí
òèï

П

реди ден сайтът
"Гласове" публикува
видео от среща на
Българското либертарианско общество, проведена през 2017 г., на което се вижда и чува как
кандидат-депутатът от "Демократична България" в София и член на "Зелено
движение" Иван Калчев Глиги, който е и най-известният български доброволец, сражаващ се в Украйна срещу руските войски, се обявява за правото на родителите да евтаназират децата си, ако са
родени с увреждания. "Аз
съм за правото на родителите на евтаназия, т. е. ако
ти се роди урод, да можеш
да го убиеш", казва Иван
Калчев.
По този повод кандидат-депутатът от БСП Александър Симов коментира в
профила си във Фейсбук:
"Какво чудо! Виждам, че
Иван Калчев - Глиги е намерил време и сили да
прекъсне лютата битка с
казашките орди, за да напише пространно обяснение за своите изцепки от
2017 година. Нека да ви
припомня - в тях воинът
на светлината, свободата
и евроатлантизма твърди,
че няма нищо против продажбата на бебета, настоява родителите да имат
право да евтанизират децата си, ако са "уроди", и
че той няма проблем с това да продадеш своите
наследници за органи...
Това, казва рицарят на
светлината, била идеята за
пълна свобода, макар и доведена до гротескна антиутопия, но по нея можело
да ориентираш моралния си
компас.
Интересно, много интересно.
Аз обаче смятам, че
ако моралният ти компас
те води към евтаназия, трафик на деца и спекула с
органи, трябва да провериш дали наистина си краен либерал, а не просто
човек с криминален характер. И не смятам, че изразяването на подобни
идеи е политически пърформанс или стендъп комедийно шоу. По тази логика Хайнрих Химлер не е
направил нищо друго, освен съвестно да докарва
идеи до гротеска. Така де
- да ориентира моралните
ни компаси...
Смятам, че след тази
издънка единственият изход на ДБ е да изкарат
Глиги от листите си и сами да подадат сигнал той
да бъде разследван какво
точно прави в Украйна за свобода и ценности ли
се бори, или прави трафик на органи..."

Уважаеми
читатели,
следващият брой на
ЗЕМЯ ще излезе на
23.09.2022 г., сряда.
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Êîðîíàâèðóñúò è âîéíàòà â Óêðàéíà ñà íà çàäåí ïëàí ñðåä
ïðèòåñíåíèÿòà íà íàðîäà
Опасностите за ежедневното качество на живот
у нас са възприемани като
реални, а опасностите на
текущата геополитика също
са възприемани като
реални, но не в толкова
висока степен. Коронавирусът изглежда вече не
плаши българите, както
някога, показва сондаж на
"Галъп интернешънъл
болкан". Агенцията се опита
да обобщи отношението
към основните изтъквани
напоследък опасности дали и доколко българското общество ги приема
като реални.
Близо 90% намират за
реална опасността увеличението на цените у нас да
стане прекомерно. Опасности като потенциален
недостиг на газ, респ.
отопление се намират за
реални от близо 80% от
българите. Близо 70% пък
намират за реална опасност дори недостиг на
електричество. Над 70% се

подготвят за нова мигрантска вълна. Този въпрос
обаче като че ли вече и
бездруго е част от политическия дневен ред в последните години и не стои с
такава острота, както
въпросите за жизнения
стандарт. Дори задълбочаването на войната в Украйна, макар да се споделя
като реална опасност в
мнозинство, отбелязват от
"Галъп"
Според социолозите
българското общество явно
не осъзнава в достатъчна
степен и опасността страната ни на практика да
ревизира позициите си
спрямо Запада - под 40%
съзнават тази заплаха като
реална. Структурата на
отговорите по този въпрос
показвала и неразбиране.
Под 40% намират реална
заплаха и в коронавируса.
Най-тревожни по материалните въпроси са
хората на по-висока възраст, с по-ниски доходи,

Социалните страхове преобладават над политическите,
сочи изследването на "Галъп"

посочват от "Галъп". Това е
и в пряка връзка с партийните пристрастия. По
въпроси като отношенията
на България със Запада
или коронавируса, наред с
не особено високата
обществена възбудимост,
личи и подчертан негативизъм сред партии с порадикални и критични към
Запада позиции.
Колкото и различните
опасности да се отличават
в типа си, една условна

подредба показва приоритет на социалните пред
геополитическите теми.
Това едва ли е учудващо в
общество със сериозна
застаряване, социални
неравенства и предразположеност към незападни
влияния. В същото време
обаче и издава известна
уязвимост пред лицето на
потенциални външни
зависимости, коментират
от социологическата агенция. ç

Ìàêåäîíñêè èñòîðèöè áèëè çàïëàøâàíè àêî ïðîìåíÿò ñâîÿòà ïîçèöèÿ çà Áúëãàðèÿ
"Отново нищо не се случи. Това е интересен и важен сигнал за цялостните
нагласи, но преди всичко за
атмосферата, в която работи нашата комисия на поредната двайсета среща.
Спокойно мога да кажа, че
там няма готовност за някаква промяна", каза пред
БНТ проф. Ангел Димитров
- съпредседател на Съвместната комисия по истори-

Проф. Ангел Димитров

ческите въпроси след поредната среща в Скопие.
Заседанието е проведено във време, когато опозиционната ВМРО - ДПМНЕ
отново е поскала референдум, на който да се обсъди
или направо отхвърли договорът с България за приятелство и добросъседство,
отбеляза проф. Димитров.
Някои от македонските
му колеги съвсем открито

са заявили, че са подложени на заплахи, на натиск,
ако променят нещо в своята позиция. "Това не означава, че те са готови да го
правят, но говорим за обществената атмосфера и това подсказва ясно какво се
случва в Република Северна Македония", коментира
съпредседателят на Съвместната комисия по историческите въпроси. ç

Çäðàâíèÿò ìèíèñòúð èñêà áúðçè ïðîèçâîäñòâà çà íàïàäåíèÿ íàä ìåäèöè
Бързи производства и сериозни законодателни промени във връзка с нападенията над лекари и медицински персонал поиска министърът на здравеопазването
Асен Меджидиев. Това той
заяви по време на посещението си в Добрич, където
откри обновеното Спешно
отделение на многопрофилната болница в областния
център, съобщи БНР. Министерството на здравеопазва-

нето в служебния кабинет
има две основни задачи:
осигуряването на безопасна среда на предстоящите
парламентарни избори, както и подготовка на системата за евентуална нова
вълна на разпространение
на Covid-19, заяви в Добрич
министър Асен Меджидиев.
Изборите ще се проведат
при минимални ограничения
във връзка с Covid-19, посочи министър Меджидиев.

Снимка
БНР

Асен Меджидиев

"Никакви забрани не се
налагат и никакви ограничителни мерки. Повечето са
с препоръчителен характер.
Ограничителни мерки към
гласуващите няма никакви."
Асен Меджидиев заяви, че
страната ни е готова за
евентуално покачване на
броя на заразените с Covid19. Системата е подсигурена с медикаменти. Запазен
е и броят на интензивните
легла. ç

Éîðäàíîâ: ÈÒÍ íÿìà äà ïîäêðåïè ïðàâèòåëñòâî íà ÃÅÐÁ èëè ÄÏÑ
"Има такъв народ" няма
да прави коалиция с ГЕРБ
или ДПС и няма да подкрепя тяхно правителство. Това каза в студиото на "Здравей, България" Тошко Йорданов, като подчерта, че
партията му никога не променя "моралния си компас".

"ПП-тата са склонни да
изиграят един танц с ГЕРБ,
ако Борисов се оттегли като
председател. Ние такива политически врътки няма да
правим и не сме правили.
Що се отнася до самите ПП
- въпрос на разговори. Наше твърдо убеждение е, че

Кирил Петков и Асен Василев не трябва да са в изпълнителната власт", добави той.
По думите му оптималният вариант е ГЕРБ и ДПС
да бъдат извън властта. Новото правителство пък трябва да има конкретна програма с конкретни стъпки.

"С ПП се работи изключително трудно. Ако те се
държат по същия начин, по
който се държаха, с тях не
може да се работи. Когато
сте коалиция, не може единият партньор да казва на
останалите какво да правят", категоричен е той. ç

:

„Ãàëúï“: Áúëãàðèíúò ñå ñòðàõóâà
îò öåíèòå, òúìíèíàòà è ñòóäà

Íàêðàòêî

Вицепрезидентът откри
25-то издание на
Международния
театрален фестивал
"Велко Кънев"
Вицепрезидентът Илияна
Йотова откри в Тополовград
юбилейното 25-о издание
на Международния фестивал за любителски комедийни театри, пантомима и
сатира "Велко Кънев",
което се провежда под
неин патронаж, съобщиха
от прессекретариата на
държавния глава.
В приветствието си вицепрезидентът благодари за
амбицията и усилията за
утвърждаване на фестивала
като значимо културно
събитие на община Тополовград, Народно читалище
"Св. св. Кирил и Методий 1894", на Министерството
на културата, Изпълнителната агенция за българите
в чужбина, Съюза на
артистите в България,
Съюза на народните
читалища.

Димитър Стоянов
очаква
модернизацията на
Т-72 да приключи
следващата година
Очаквам в най-скоро време
да получим необходимата
комуникационно-информационна апаратура, за да
приключим с договора за
модернизация на танк Т-72
до края на април 2023 г. и
да помислим за следващ
етап в модернизацията на
тежката бойна техника на
Сухопътните войски. Това
каза служебният министър
на отбраната Димитър
Стоянов след демонстрацията на бойните способности
на модернизирания танк Т72, организирана от Командването на Сухопътните
войски на учебен полигон
"Ново село", съобщиха от
пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).
Стоянов отчете, че модернизацията на танк Т-72 е много
успешна. Днес бяхме
свидетели на отлични
резултати, постигнати с
модернизираните машини и
добрата подготовка на
екипажите, посочи той.

Възстановяват
отрязаните
ограничители на
изпреварването в
Кресненското дефиле
Екипи на Областно пътно
управление в Благоевград
възстановяват колчетата,
ограничаващи изпреварването по пътя в Кресненското дефиле, които миналата
седмица бяха отрязани от
вандали. Шофьорите трябва
да се движат в участъка с
повишено внимание и
съобразена скорост. Част
от еластичната преграда
беше унищожена на
няколко места в 16километровия участък на
пътя. До момента извършителите не са разкрити.
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Íà òîçè äåí

Òðåòa e ÁÑÏ ñ 12,5%, ÷åòâúðòo - ÄÏÑ ñ 10,3%, ñåäåì
ïàðòèè ñå î÷åðòàâàò â 48-îòî ÍÑ
Събития

Седем партии в следващия парламент виждат от "Екзакта"
Снимка parliament.bg

На 8% възлиза преднината на коалиция ГЕРБСДС пред ПП към 17
септември, показва национално проучване на социологическата агенция "Екзакта Рисърч груп", проведено
в периода 10 - 17 септември 2022 г. сред 1050 пълнолетни българи, две седмици
преди извънредните парламентарни избори на 2
октомври т. г.
Коалицията ГЕРБ - СДС
е първа политическа сила
с дял от 26,2% от гласуващите българи, показват
данните. Втора политическа сила са "Продължаваме
промяната" с резултат сред
гласуващите от 18,1%.

Трета е БСП с резултат от
12,5%, четвърто - ДПС с
резултат от 10,3%,
следвано от "Възраждане"
с резултат от 9,5% от
гласуващите. Следва ДБ с
резултат от 7,5%. ИТН
засега запазват шансовете
си за участие в следващия
парламент с резултат от
5,4% от гласуващите.
Резултатът на "Български възход" от 4% далеч не
гарантира тяхното участие
в следващия парламент. За
тази партия всичко ще се
решава в последните
седмици на кампанията
въпреки високия рейтинг
на одобрение на лидера й
Стефан Янев, коментират

Áîðèñîâ è ßíåâ íàé-îäîáðÿâàíè
Бойко Борисов е най-одобряваният лидер
на политическа партия с одобрение от 29%,
сочи изследването на "Екзакта". Следва го
Стефан Янев, който е одобряван от 28%. Мая
Манолова е одобрявана от 25%, Кирил Петков
също е одобряван от 25%, а
Корнелия Нинова е одобрявана от 20% от
българите, Христо Иванов - от 19%. Слави
Трифонов печели одобрението на 18% от избирателите, Костадин Костадинов - на 16%, Мустафа

социолозите от "Екзакта".
Високият личен рейтинг
на Мая Манолова засега
също не осигурява попадането на нейната формация
в парламента въпреки
позитивния тренд на
"Изправи се БГ" от началото на кампанията.
Много вероятно е 7
партии да попаднат в
следващия парламент,
доколкото "Български
възход" не може да се
нарече сигурен участник в

Карадайъ и Атанас Атанасов - на по 14%.
Най-високо неодобрение към лидери на
партии регистрираме спрямо Слави Трифонов
и Костадин Костадинов - съответно 72% и 70%
неодобрение.
Към 17 септември неодобрението към
Бойко Борисов е съизмерим дял с това към
Кирил Петков - и при двамата то възлиза на
по 63%.
Извън тази класация на лидери на партии,
президентът Румен Радев е одобряван от 55%
от пълнолетните българи, а служебният
премиер Гълъб Донев е одобряван от 31%.

следващото Народно
събрание със своите 4%,
допускат социолозите.
Третото място продължава да бъде политическа
цел на три партии - БСП,
ДПС и "Възраждане", но
според изследователите,
които се опират и на
данните от настоящото
изследване, БСП има
известна преднина пред
останалите две формации.
В оставащите дни до
вота може да се очаква
силна конкуренция за
спечелване на третото
място, както и усилия от
страна на ПП да тегли
електорат от всички възможни посоки. За "Български възход" периодът е
решаващ за попадане в
следващия парламент.
Обострянето на кампанията чрез ползване на
черен ПР и компромати в
крайната фаза по-скоро
може да отблъсне, отколкото да привлече избиратели,
смятат от "Екзакта". ç

Ïëàìåí Êàðàäæîâ, ÁÑÏ: Òðÿáâà äà ñå âúâåäå Âÿðà Åìèëîâà: Õîðàòà çíàÿò êîé
ñå å áîðèë çà ñîöèàëíà ïîëèòèêà
ìîðàòîðèóì âúðõó öåíàòà íà ãàçà
"За да има приходи и да можем да изпълняваме нашата социална програма, трябва да има
работеща икономика. Бизнесът
се нуждае от спокойствие, сигурност и постоянство. Нуждаят се
да бъдат подкрепени и с мерки
за подкрепа. Мярката за помагането с цената на електроенергията трябва да бъде продължена. Трябва да се въведе и мораториум върху цената на газа." Това заяви кандидатът за народен
представител от листата на "БСП
за България" в Стара Загора Пламен Караджов в предаването "Актуално от деня" по БСТВ. Той бе
категоричен, че държавата трябва да подпомогне и работещите,
както и да вдигане минималната
работна заплата и да се въведе
необлагаем минимум.
"Старозагорска област е енергиен център и основната тема са
ТЕЦ-овете "Марица-изток" и този

насилствен опит да се прекрати
преждевременно живота им. Но
на фона на енергийната криза и
войната в Украйна по-добре е да
спрем да говорим за затваряне
на ТЕЦ-овете, защото в Европа
вече заговориха за отварянето на
ТЕЦ-овете. Приканвам и политиците от други партии да спрат да
плашат. Хората от региона са притеснени за работните си места",
коментира Караджов. ç

"Това, което обещахме на българските граждани и на нашите избиратели, на 80% e реализирано и с чисто лице
се явяваме пред хората. Освен десетте мерки, които предлагаме за
овладяване на инфлацията, ние имаме и разработена програма, която
е насочена както към
пенсионерите, така и
към младите хора. Затова и нашият фокус е предимно стабилна икономика и повече социални мерки за българските граждани." Това заяви водачът на листата на
"БСП за България" в Ловеч Вяра Емилова по радио "Фокус".
По думите й в момента левицата обръща внимание на безплатните

учебници до 12-и клас,
безплатни лекарства за
деца до 14 г., нулев данък от труда до 26-годишна възраст, както инвитро процедурите да бъдат безплатни. "Младите хора трябва да бъдат
основен фокус на всички политики", посочи тя.
Кандидат-депутатът
от "БСП за България"
обясни, че социалните
мерки, приети до този
момент, се дължат на цялото правителство, но те
са се осъществили благодарение на БСП. "Хората знаят кой досега се
е борил за социалната
политика. Те казват, че
БСП е социалният стълб
и основният стожер, който извоюва тези социални придобивки", отбеляза Вяра Емилова. ç

” 1378 г. - Цар Иван Шишман издава Рилската грамота,
с която на Рилския манастир
се дават 20 села като феодални владения.
” 1862 г. - Първата българска
легия в Белград е разпусната
по решение на военния
министър на Сърбия.
” 1933 г. - В Германия
започва съдебен процес във
връзка с подпалването на
Райхстага, един от обвиняемите е Георги Димитров.
” 1937 г. - За първи път е
публикувана книгата на Дж. Р.
Р. Толкин "Хобитът".
” 1964 г. - Малта придобива
независимост от Обединеното
кралство.
” 1991 г. - Армения получава
независимост от Съветския
съюз.
” 2002 г. - Открит е в София
универсалният парк "София
Ленд", който 4 години покъсно е закрит.

Родени
” 1452 г. - Джироламо
Савонарола, италиански
свещеник
” 1801 г. - Борис Якоби,
руски физик
” 1812 г. - Ангел Кариотов,
български хайдутин
” 1840 г. - Мурад V, султан
на Османската империя
” 1842 г. - Абдул Хамид II,
султан на Османската империя
” 1843 г. - Георги Бенковски,
български революционер
(† 1876 г.)
” 1866 г. - Хърбърт Уелс,
британски писател
” 1895 г. - Владимир Балан,
български авиатор
” 1901 г. - Димитър Тодоров Жарава, български художник
” 1901 г. - Димитър Хаджиев,
български лекар
” 1915 г. - Стоян Едрев,
публицист и партизанин
” 1922 г. - Зако Хеския,
български режисьор
” 1934 г. - Леонард Коен,
канадски певец
” 1936 г. - Юрий Лужков,
руски политик
” 1945 г. - Джери Брукхаймър, американски продуцент
” 1947 г. - Стивън Кинг,
американски писател
” 1950 г. - Бил Мъри,
американски киноактьор
” 1979 г. - Кристина Арнаудова, певица от Република
Македония

Починали
” 1558 г. - Карл V, германски
император
” 1832 г. - Уолтър Скот,
шотландски романист и поет
” 1860 г. - Артур Шопенхауер, немски философ
” 1904 г. - Джоузеф, индиански вожд
” 1908 г. - Атанас Бадев,
български композитор
” 1982 г. - Иван Баграмян,
съветски маршал от арменски
произход
” 1998 г. - Стоян Камбарев,
български театрален режисьор
” 2020 г. - Димитър Керелезов, български поет
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Áúëãàðèÿ ñå îòêàçâà îò äúëãîñðî÷íè
äîñòàâêè îò „Ãàçïðîì“
Ïðåìàõâà ñå íååôåêòèâíàòà ïðàêòèêà äà ñå äîãîâàðÿò òàíêåðè
áåç òúðã, êîìåíòèðà ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ
Министърът на икономиката Никола Стоянов
потвърди вчера, че дългосрочно България се отказва
от доставки на природен
газ от "Газпром". Според
министъра на икономиката
целта на служебния кабинет е да получи количествата по вече съществуващия договор с руската
компания. "Завой към
Русия би било, ако седнем
да преговаряме за дългосрочен договор с тях.
Договорът свършва на 31
декември. Въпросът е ще
си вземем ли тези количества по договор и тази
зима да сме още поспокойни и най-вече
цената ни да е по-добра",
каза още той.
"Булгаргаз" обявява
дългосрочни търгове за
доставка на втечнен газ.
Това обяви изпълнителният
директор на дружеството
Деница Златева на съвместен брифинг със служебния
министър на енергетиката
Росен Христов. "Булгаргаз"
стартира три търга в
открита и прозрачна
процедура, каза Златева.
Те са за доставка на
втечнен газ за ноември и
декември 2022 г., за доставка на втечнен газ за 2023
г., и за доставка на втечнен
газ в периода 2024-2034 г.
Златева заяви, че за
разлика от предишни
процедури, в които не е

имало ясно разписани
условия, както и критерии
за оценка, сега търговете
ще преминат през няколко
етапа. Целта е в търговете
да участват максимално
широк кръг компании,
посочи тя. Първият е
предварителен подбор на
кандидатите - трябва да е
ясна собствеността на
компанията, да имат опит с
доставките на втечнен газ,
добра репутация. Вторият
етап е подаване на оферти
и третият - класиране и
оценка на офертите по
ясни критерии.
Търгът за дългосрочната
доставка на втечнен газ ще
отнеме 6 месеца и победителят в него ще бъде
определен по време на
следващото редовно
правителство. Търгът се
обявява сега, за да има
достатъчно време да се
изпълнят всички етапи,
уточни директорът на

газовия доставчик. "Оценката и изборът на доставчици ще се случи през
март 2023 г. Целта е да има
проследимост, публичност
и прозрачност", каза
Златева. По думите й
дългосрочният търг е
важен за гарантиране на
енергийната сигурност на
страната и за постигане на
реалната диверсификация
и за гарантиране на доставките. "Булгаргаз" разполага с 10,6 млн. мегаватчаса на терминала в Александруполис за период от 10
години", каза Златева.
"Булгаргаз" вече увеличи
резервирания капацитет за
доставка на втечнен газ от
терминала в Александруполис, който се очаква да
заработи през 2024 г.
Дотогава България ще
преговаря за допълнителни
слотове на различни
терминали за доставка на
втечнен газ. "Булгаргаз"

води и паралелни разговори за осигуряване на
допълнителни слотове в
Турция за 2023 г., допълни
Златева.
"От днес се премахва
неефективната практика да
се договарят танкери без
търг, без да се знае кой и
как определя доставчика и
цената", коментира пред
журналисти президентът
Румен Радев по повод
обявените днес търгове от
"Булгаргаз" за доставка на
втечнен природен газ.
Днес "Булгаргаз" обяви за
първи път открит търг за
доставка на втечнен газ и
то три вида - краткосрочен
до края на тази година,
средносрочен - за цялата
2023 г. и дългосрочен - за
10 години от началото на
2024 г., припомни Радев.
"Така се прави и така
трябва да се прави в
бъдеще - открито, прозрачно, равнопоставено към
всички възможни доставчици. Само така може де се
постигне диверсификация,
състезателност и най-добри
условия за страната ни, да
се търсят не решения
месец за месец, както
досега, а да се търси
стратегическо партньорство с дългосрочен хоризонт,
което ще повлияе несъмнено и на цените на втечнения газ за тази година",
заяви държавният глава,
цитиран от БТА. ç

ÊÍÑÁ íàñòîÿâà ðàáîòíîòî âðåìå â Áúëãàðèÿ äà å ìàêñèìóì
äî 52 ÷àñà ñåäìè÷íî, êàêòî â ÅÑ
Максималното работно
време в България да е както в Европейския съюз - до
52 часа седмично. За това
настояват от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). В
момента работното време в
България е максимум 56 часа, а в ЕС максималната
разрешена продължителност е 52 часа седмично, каза вицепрезидентът на
КНСБ Тодор Капитанов на
дискусионен форум, посветен на последните промени

в Кодекса на труда, предава БТА. Освен исканията за
увеличаване на доходите и
запазване на работните
места, друго важно нещо за
синдиката е спазването на
законодателството и прилагането на европейските рамки, с които България е обвързана, посочи Капитанов.
Промените в Кодекса на
труда от 1 януари целят подобро съвместяване на трудовия и семеен живот. В
България обаче не е приведена регламентация относ-

но сумираното изчисляване
на работното време съгласно европейските директиви,
отбеляза той. По думите му
съгласно директивите и Конвенция на Международната
организация на труда, то
следва да се прилага само

в производства с непрекъсваем режим на работа. Капитанов припомни, че КНСБ
откри кампания за увеличаване на доходите и запазване на работните места. Едно от исканията е спазване
на законодателството и прилагането на европейските
рамки, с които България е
обвързана, каза синдикалистът. Липсва ангажиментът на
държавата за правната регламентация на сумираното
изчисляване на работното
време, смята Капитанов. ç

Óâîëíåíîòî ðúêîâîäñòâî íà ÊÇÏ çàìåíÿëî åêñïåðòè ñ ïîëèòè÷åñêè êàëèíêè
Служебният министър на икономиката и индустрията Никола
Стоянов открои причините за
смяната на ръководството на Комисия за защита на потребителите (КЗП). В отговор на въпрос
на News.bg Стоянов уточни, че е
получавал много сигнали за това, че КЗП са назначавали на
мястото на експерти с дългогодишен опит хора, които категорично не отговарят на условията
за заеманата позиция. Уволненото ръководство на КЗП са знаели това, но са ги назначавали
на 4 и 6 часа временно, за да
заобиколят изискванията. Освен
това Стоянов е получил и сигна-

ли за назначено лице с тежко
криминално минало в един от регионалните структури. Затова Никола Стоянов ще очаква от новото ръководство на КЗП доклад
по точно тези теми.
Иначе освен тези сигнали
сред причините за уволнението
на ръководството на КЗП са и
административни - председателят
на контролния орган не отговарял на изискванията за заемането на този пост. Докладът, който бил внесен за избор на нови
членове на КЗП, не е бил съгласуван в Министерството на икономиката от всички по веригата
в министерството, а директно е

бил внесен, което не отговаря
на законовата процедура. От друга страна, още от първия ден,
когато пристигал сигнал от КЗП
в Министерството на икономиката, ресорният министър го
препращал автоматично на отговорните институции. "На първия
сигнал, който препратихме, веднага реагираха с политическа
пресконференция, в която казаха, че им забраняваме да правят
проверки", напомни Стоянов. Той
увери, че няма проблем с други
структури на Министерството на
икономиката, освен с това на
КЗП. Проверките за райския газ
се оказали политически пиар, за-

щото два закона казвали кой
имал право да продава химически елементи.
По-късно от Министерския съвет съобщиха, че правителството е приело решение, с което
освобождава Иван Френкев като председател на Комисията за
защита на потребителите. Освободени са също и членовете на
Комисията - Велина Николова и
Николай Мравов. Със същото
правителствено решение за председател на Комисията за защита
на потребителите е определен
Стоил Алипиев, а за членове на
Комисията - Ангел Джалев и Константин Арабаджиев. ç
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"Топлофикация София" ЕАД
е в тежко финансово състояние, трайно нерентабилно и със
задълбочаваща се неплатежоспособност и декапитализация,
пише в доклад на Сметната палата за състоянието на дружеството между 2018 и 2020 година включително. Ръстът на
натрупаните загуби към края на
2020 г. възлиза на близо 740
млн. лв., пише в доклада. За
последно дружеството е имало
печалба през 2012 г. Задълженията му към края на 2020 г.
надхвърлят 1 милиард лева, пише малко по-надолу в документа. 75 на сто от тях са по договорите за доставка на природен газ и се равняват на 63 на
сто от сумата на собствения капитал и пасивите на дружеството.
Дружеството работи на регулиран пазар и разполага с
малки възможности да влияе
върху определянето на цените
на топлинната и електрическа
енергия, които формират основните приходи на предприятието. Дружеството е изложено и
на съществен риск, свързан с
цените на природния газ. Утвърдените през 2020 г. ретроактивни цени на природния газ
и на топлинната и електрическа енергия, и възникналите в
тази връзка задължения за възстановяване на суми по веригата на доставки, са оказали негативно влияние върху паричните потоци на "Топлофикация
София" ЕАД, а оттам и върху
текущата й ликвидност.
Средната възраст на експлоатираните съоръжения и инсталации е около 36 години, като в основната си част те са
проектирани и изградени по технологии от средата на 20-ти век
и не отговарят на съвременните изисквания за ефективност
и опазване на околната среда.
Това води до отделяне на съществени количества въглеродни емисии и задължение за закупуване на квоти въглероден
двуокис (СО2), чиято цена значително е нараснала на енергийния пазар. Ако бяха реализирани планираните инвестиции
в съответните срокове, би могло да се очаква намаление на
количеството отделяни емисии
въглероден диоксид за периода
на действие на бизнес плана с
близо 250 хил. тона, което би
довело и до спестяване на значителни разходи за покупка на
квоти (емисии) парникови газове. По данни на Изпълнителната агенция по околна среда,
двете най-големи мощности на
дружеството - "ТЕЦ - София" и
"ТЕЦ - София-Изток" превишават допустимите норми на азотни оксиди значително - до 3
пъти за "ТЕЦ-София Изток" и до
5 пъти за "ТЕЦ-София", което е
в нарушение на европейските
директиви. ç
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130 кооперативни следи в българската история
Уважаеми читатели, продължаваме рубриката „130 кооперативни следи“, в която Ви запознаваме
с любопитни факти от кооперативната история, разказващи за присъствието на кооперациите
в живота на хората. Както Ви анонсирахме в предходния брой на рубриката, публикуван във в. „Земя“
на 25 август 2022 г., в настоящия материал ще Ви разкажем за появата на Народната кооперативна
болница в Павликени, едно от най-значимите постижения на кооперативното здравно дело у нас.

116. Народната

кооперативна болница

в Павликени
След Освобождението на България
от османско робство
през 1878 г., още в
първите години от
своето развитие и утвърждаване като селище, в Павликени
се полагат основите
за медицинското обслужване на местното население. По силата на действащия
по това време Закон
за народното здраве,
контролът по здравеопазването се оказва от Министерството на вътрешните
работи и народното
здраве.
В трудната следвоенна 1919 г. в Павликени се открива третостепенна държавна
болница, настанена в
построена за целта
сграда, която съществува до 1924 г.
През февруари
1929 г. в Държавен
вестник е публикуван новият Закон за
народното здраве,
който усъвършенства системата на медицинското обслужване, дава възможност за развитие на
частни, общински и
кооперативни болници, разкриват се
много частни лекарски кабинети.
През 1934 г. в страната се извършват административни промени и сливане на общини. Населението
на община Павликени нараства над 7500
жители.
По идея на местни
жители на 8 май същата година се основава Народна кооперативна болница.
Инициативен комитет
с председател д-р Боян Чакалов и членове
Г. Ив. Попов (адвокат),
Н. Балканджиев (банков служител), д-р Ил.
Желязков, П. Мандев,
Ю. Ракаров (частни
земеделски стопани) и
Г. Тропчев (търговец),
полага усилия за осигуряване на необходимата материална база и набиране на първите членове.

Основателите на
сдружението стават и
членове на първия Управителен съвет. Уставът на павликенската
Народна кооперативна
болница, който регламентира дейността й,
бива одобрен от Търновския окръжен съд на
26.09.1934 г. В чл. 2 на
Устава е формулирана
целта на сдружението:
"...да развие кооперативна болница за лечение с всички поделения
и специалности според
нуждата и наличните
средства; да се сдобие с
необходимите имоти за
постигане на задачите
си; организира и разпространява знания по
обща хигиена и предпазване от заболявания; да спомага за създаването на други болнични кооперативни
сдружения и съюз на
същите...".
Официалното откриване на Народна кооперативна болница - Павликени става на 21 март
1935 г. Болницата се помещава в зданието на
Популярната банка в
града, има 40 болнични легла, разпределени
в три отделения - "Хирургия", "Вътрешни болести" и "Акушеро-гинекология", които са обезпечени с необходимите
специалисти. По-късно
се открива и отделение
УНГ.
Съгласно Устава на
Народна кооперативна
болница - Павликени
нейни членове могат
да бъдат отделни лица, културно-просветни дружества, общини,
кооперации, читалища, църковни настоятелства и др.
Сдружението набира
своите средства от дялов
капитал и фондове, печалби и такси, субсидии
и дарения.
Стойността на един
дял за индивидуално
членство е 100 лв., а за
колективно - 1000 лв.
Всички членове на
кооперацията получават
с предимство и срещу
намалена такса необходимата им медицинска помощ.

Сградата на някогашната кооперативна болница в Павликени, намираща се срещу Общината

Върховен орган за
управление на кооперативната болница е общото събрание, което
чрез тайно гласуване
избира управителен и
контролен съвет за определен мандат.
Избраният Управителен съвет назначава
лекар-управител за срок
от една до три години,
който може да бъде
член на Управителния
съвет, но не може да
бъде избиран в Контролния съвет.
Сериозно внимание
привлича Правилникът
за вътрешния ред, в
който отделните раздели и членове точно регламентират правата и
задълженията както на
болните, така и на лекарите, медицинските
сестри, санитарите, домакина и на другите
служители в здравното
заведение.
В раздел 2 на същия
са посочени различните такси при лечение в
болницата, като за членовете на кооперативното сдружение се прави 20% отстъпка.
Своеобразен обществен контрол върху финансовото състояние
на болницата се осъществява чрез редовното публикуване на страниците на местния печат на годишния баланс за приходи и раз-

ходи на кооперативното сдружение.
Първият лекар-управител на болницата е
д-р Г. Шимшон (акушер-гинеколог), а председател на първия Контролен съвет е тогавашният кмет на Павликени Генчо Славчев Добружалиев.
Лекарският колектив,
с който се поставят основите на тази болница, включва хирурга
д-р П. Тончев, д-р Ангел Симеонов (УНГ),
д-р Л. Николов ("Вътрешни болести") и д-р
К. Подолешев. В различни периоди от развитието й в болницата
са работили и лекарите
д-р Агоп Чакъров, д-р
Бойчев, д-р Панайотов,
д-р Василев, д-р Христо Драганов и др.
Запазеният като документ отчет за дейност-

та на болницата през
първите 10 месеца сочи, че амбулаторно са
прегледани 1838 болни,
а стационарно са лекувани 246 болни. В годишния отчет за 1938 г.
се посочва, че в болницата са направени 3890
прегледа и 582 операции. През същата година болницата има
19 колективни членове
и реализира солидна
за времето си чиста печалба.
Основен инициатор
и един от съучредителите на Народната кооперативна болница в
Павликени е д-р Боян
Николов Чакалов. Той
произхожда от семейството на богатия търновски търговец Стоян
Смилов. Неговата дъщеря Киряка се омъжва за Никола Чакалов,
който през 70-те годи-

ни на XIX век е един
от спомоществователите на издаваните от
Георги С. Раковски
печатни издания.
Социално-икономическите и политическите промени в
България след 9 септември 1944 г. се отразяват и върху структурата и организацията на здравеопазването в Павликени. С
възстановяването на
Павликенска околия
през 1945 г. е назначен и първият околийски лекар д-р Борис
Недков. Две години
по-късно, по решение
на Управителния съвет и на Общото събрание, Народната
кооперативна болница
- Павликени става
основа за новосъздадената държавна болница.

КООП: В помощ на пострадалите
в община Карлово
ЦКС призовава кооперативните организации и всички граждани
да се включат според възможностите си в събирането на средства за
възстановяване търговската дейност на Магазин КООП в пострадалото от наводненията с. Слатина, общ. Карлово. Отворената сметка
за дарения е:
Централна кооперативна банка АД - Клон "Карлово"
Гр. Карлово, ул. "Генерал Карцов", №57
IBAN: BG44 CECB 9790 1007 9164 00
Валута: BGN
Титуляр: ПК "Теодоси Марков" с. Розино
Нека верни на кооперативния девиз "Всички заедно можем повече"
отново докажем, че доброто съществува.
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- Каква е целта на Вашето посещение
в България и какви са Вашите очаквания?
Н. Пр. Дзян Ю: За мен е огромно
удоволствие да посетя "страната на
розите" България скоро след като бях
назначена за специален представител на
Министерството на външните работи на
КНР по въпросите на сътрудничеството
между Китай и страните от Централна и
Източна Европа. България е втората
страна в света, установила дипломатически отношения с Китайската народна
република, и през изминалите 73 години
нашите връзки се развиват стабилно,
взаимноизгодното ни сътрудничество се
задълбочава, двете страни се радват на
добро партньорство, основано на взаимно доверие, взаимна подкрепа и общо
развитие. По време на визитата си имах
задълбочени разговори с представители
на българското правителство, експерти и
бизнеса за това как бихме могли да
придвижим двустранните ни отношения
и тези в рамките на механизма за
сътрудничество между Китай и страните
от Централна и Източна Европа, постигнахме разбирателство по немалко теми,
останах с чудесни впечатления и добих
богат опит. Надявам се, в бъдеще двете
страни да засилят още повече доверието
си в сътрудничеството, да положат
усилия в същата посока и да дадат
пълна роля на този механизъм в интеграцията и насърчаването на двустранните отношения, за да донесе повече ползи
за двете страни и да двата народа и
допринесе за обогатяване на съдържанието на отношенията между Китай и ЕС.
- Тази година отбелязваме десетата
годишнина от инициирането на формата за сътрудничество между Китай и
страните от Централна и Източна
Европа. Какво е постигнал този механизъм през последните десет години?
Н. Пр. Дзян Ю: През последното
десетилетие страните от формата останаха ангажирани с поддържането на
прагматично сътрудничество и следвайки
принципите за общи консултации,
съвместен принос, откритост и приобщаване, както и разбирането, че то е
интегрална част и позитивно допълнение към цялостните отношения между
Китай и Европа, създадоха заедно
редица платформи за това сътрудничество в широк спектър от области - както в
търговия и инвестиции, свързаност,
туризъм, селско стопанство, култура и
образование, така и в борбата с пандемията от COVID-19. За изминалото
десетилетие обемът на търговията между
Китай и страните от Централна и Източна Европа нарасна бързо със 142,6
процента и достигна 163,2 милиарда
долара през 2021 г., от които износът на
селскостопански продукти от централнои източноевропейските държави за
Китай нарасна с 1,5 пъти. През 2019 г.
близо 2,166 милиона китайски туристи
са посетили страни от Централна и
Източна Европа, като броят им се е
повишил с близо четири пъти в сравнение с първата година от стартирането на
формата за сътрудничество.
- Какво е влиянието на този механи-

Г-жа Дзян Ю е родена през юни 1964 г. и
е от Харбин, провинция Хъйлундзян. Има бакалавърска степен.
1987-1991 - Служител, Обслужващо бюро
за дипломатически мисии в Пекин;
1991-1992 - Служител, аташе, Информационна дирекция, Министерство на външните
работи на Китай;
1992-1995 - Аташе, трети секретар, постоянна мисия на Китай в ООН;
1995-2002 - Трети секретар, заместникдиректор и директор на Информационна дирекция, Министерство на външните работи на
Китай;
2002-2005 - Съветник, Служба на комисаря на Министерството на външните работи
на Китайската народна република в Специалния административен район Хонконг;
2005-2012 - Съветник, заместник генерален директор и говорител на Информационна
дирекция, Министерство на външните работи
на Китай;
2012-2014 - Заместник-комисар, Служба
на комисаря на Министерството на външните
работи на Китайската народна република в
Специалния административен район Хонконг;
2015-2018 - Извънреден и пълномощен
посланик на Китайската народна република в
Албания;
2019-2022 - Извънреден и пълномощен
посланик на Китайската народна република в
Румъния;
2022 - Посланик на дирекцията "Европейски въпроси", Министерство на външните работи на Китай.
Специален представител на Министерството на външните работи на КНР по въпросите
на сътрудничеството между Китай и страните
от Централна и Източна Европа.

Ръководителят
на дирекция
„Европейски
въпроси“
в Министерството на външните работи на
Китай посланик
Дзян Ю

Двустранният
обмен между
България и
Китай става
все по-тесен

зъм за сътрудничество върху китайскобългарските отношения, както и за
България?
Н. Пр. Дзян Ю: Създаването на
формата за сътрудничество между Китай
и страните от Централна и Източна
Европа през 2012 г. отвори нови възможности и за китайско-българското сътрудничество. България е водеща страна за
Демонстрационната зона за селскостопанско сътрудничество между Китай и
ЦИЕ и Центъра за глобално партньорство Китай - ЦИЕ. Благодарение на сътрудничеството между Китай и ЦИЕ
двустранният обмен между Китай и
България става все по-тесен, формите на
сътрудничество непрекъснато се обогатяват, а областите на сътрудничество
продължават да се разширяват. През 2021
г. обемът на търговията със селскостопански продукти между нас е нараснал
над пет пъти в сравнение с 2012 г. и е
бил на стойност 260 милиона долара, а
до 2019 г. броят на китайските туристи,
посетили България, се е увеличил единайсет пъти спрямо 2013 г. Може да се
каже, че форматът за сътрудничество
между Китай и страните от Централна и
Източна Европа се превърна в още една
важна движеща сила за развитието на
българо-китайските отношения и приятелство, допълвайки двустранните връзки
и тези между Китай и Европа, и носейки
реални ползи за нашите народи.
- В момента светът е навлязъл в нов

период на сътресения и промяна, глобалното икономическо възстановяване е
слабо и човешкото общество е изправено
пред безпрецедентни предизвикателства.
По-важно е да се засили регионалното и
международното сътрудничество. Къде
според вас ще върви сътрудничеството
между Китай и ЦИЕ в бъдеще?
Н. Пр. Дзян Ю: При новата ситуация
смятам, че трябва да положим усилия в
няколко аспекта.
На първо място - необходимо е да
следваме общата насока на сътрудничеството. В настоящата сложна и нестабилна международна ситуация и продължаваща пандемия от COVID-19 е важно
да не се отказваме от първоначалните
цели на нашето сътрудничество, да
укрепваме доверието си в него, да
поддържаме импулса му, да се възползваме от ефекта на мащаба, който то
създава и правим така, че форматът да
реализира целите си за преоформяне и
укрепване на двустранните отношения.
Не бива да позволяваме на моментни
проблеми да попречат на темпа на
сътрудничеството помежду ни, тъй като
от това ще пострадат общите интереси
на всички страни.
На второ място - трябва да се стремим към прагматично сътрудничество.
Наша последователна цел винаги е било
да разширяваме сферата на сътрудничесНа стр. 9
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ÅÐÂÞ
От стр. 8
твото между Китай и страните от Централна и Източна Европа, така че всеки
да почувства ползите от
него. В новата ситуация
трябва да продължим да
търсим и разширяваме
нови модели и начини за
сътрудничество, да се
възползваме в пълнота от
универсалния характер на
това сътрудничество и да
задълбочаваме практическите контакти в търговията и
инвестициите, свързаността, зелените иновации и
други области, като ускорим
изпълнението на резултатите от срещата на високо
равнище в Пекин и въвеждането на нови инициативи
за практическо сътрудничество и се стреми към повече
прагматични резултати.
На трето място - трябва
да се отнасяме едни към
други с взаимно уважение и
добронамереност. Трябва да
задълбочаваме културния и
човешки обмен, за да
засилим разбирането си за
другия и приятелството
между нашите народи,
укрепвайки по този начин
основата на визията за

общност, основана на
сътрудничеството. Същевременно трябва да продължим
да решаваме проблемите в
сътрудничеството в духа на
приятелските консултации,
откритостта и приобщаването, да отчитаме в пълнота степента на комфорт на
всяка страна и избягваме
непродуктивно политизиране на формата за сътрудничество.
На четвърто място трябва да насърчаваме
съвместните усилия за
нашето общо развитие.
Сътрудничеството между
Китай и Централна и
Източна Европа никога
не се е стремяло към
формирането на затворен
кръг от няколко държави,
а да бъде отворена платформа, където страните да
обменят опит, да се учат
една от друга и се допълват по отношение на
своите предимства. В
този смисъл, Китай ще си
сътрудничи с централнои източноевропейските
държави за ефективно
стиковане между сътрудничеството и механизми
за сътрудничеството в
Централна и Източна
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Проф. Светлана Шаренкова разговаря с посланик Дзян Ю

Европа, ще работи за
възприемането на погъвкави и разнообразни
начини за това сътрудничество в духа на истинската многостранност и ще
дава своя принос за

изграждането на общност
на споделена съдба за
човечеството.
Гледайки към следващото десетилетие в сътрудничеството между Китай и
страните от Централна и

Източна Европа, ние сме
изпълнени с увереност, че
с общи усилия то несъмнено ще донесе повече благополучие.

Интервюто взе
проф. Светлана ШАРЕНКОВА

10-ãîäèøíèÿò þáèëåé íà Ìåõàíèçìà çà ñúòðóäíè÷åñòâî
ìåæäó Êèòàé è ÖÈÅ
Новият облик на сътрудничеството
между страните ще даде тласък
на взаимните отношения
Споразумение за сътрудничество и участие на България в организирането на
Третото международно изложение между Китай и България в китайския град
Нинбо през май 2023 г. бе
подписано в българската
столица София.
Споразумението за сътрудничество между Офиса
на Организационния комитет на Изложението Китай
- ЦИЕ в китайския град
Нинбо и Изпълнителната
агенцията за насърчаване
на малките и средните предприятия в България подписаха зам-директорът на Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и
средните предприятия в
България Борислав Димитрачков и Джан Уънху, ръководител на икономическата и търговска делегация от
гр. Нинбо
Непосредствено преди
подписването на документа
се състоя предварително
представяне на Третото китайско изложение на продукти от Централна и Източна Европа и Китай.
Събитието се проведе едновременно в София и
Нинбо, в онлайн и офлайн
формат. Представянето беше организирано съвместно от Офиса на Организационния комитет Китай ЦИЕ, Търговското бюро на

община Нинбо и Българската изпълнителна агенция
за малки и средни предприятия и бе съвместна инициатива на Китайския културен център в София и Центъра за насърчаване на изложенията и сътрудничеството с държавите от ЦИЕ в
Нинбо.
Зам. изпълнителният директор на Агенцията за насърчаване на малкия и средния бизнес в България Борислав Димитрачков и директорът на Търговското бюро на община Нинбо Джан
Йен, както и директорът на
Центъра за насърчаване на
изложенията и сътрудничеството с Централна и Източна Европа в Нинбо Джан
Ядун поздравиха участниците в събитието, като бяха
единодушни, че новият облик на сътрудничеството
между Китай и ЦИЕ ще даде тласък на взаимните отношения между страните.
В приветствието си замдиректорът на Агенцията Борислав Димитрачков припомни, че от 2014 г. насам
ИАНМСП организира национални участия на български предприятия в изложението в Нинбо. Очаква се през
следващата година да вземат
участие и нови представители на българския среден
и малък бизнес от сектори
като козметика, парфюмерия

Събитието се проведе едновременно в София и Нинбо,
в онлайн и офлайн формат

и етерични масла, хранително-вкусова промишленост,
винарство, лозарство, спиртни и безалкохолни напитки, прясно мляко и млечни
продукти. Той изрази увереността си, че представените
от българските фирми дейности и продукти ще запознаят китайските делови среди с новите възможности за
коопериране, технологично
сътрудничество и търговия.
Българският представител
благодари на колегите си от
гр. Нинбо за успешното преодоляване на предизвикател-

ствата, породени от пандемията от COVID-19, и за
добрите възможности за провеждане на изложението.
"Изложението ще предостави повече възможности на
българските предприятия и
ще насърчи икономическото сътрудничество между Китай и България", бе категоричен Борислав Димитрачков.
От своя страна непосредствено след подписването на
документа ръководителят на
икономическата и търговска делегация от Нинбо Джан

Уънху, заяви: "Където и да
отиде нашата делегация, тя
получава положителни отговори от съответните институции, бизнес асоциации и предприятия в Централна и Източна Европа.
Изпълнени сме с увереност
и очаквания за участие в
изложението през следващата година."
Директорът на Търговското бюро на община Нинбо Джан Йен припомни отново, че настоящата година е юбилейна за Механизма за сътрудничество
между Китай и ЦИЕ. "През
последните 10 години Китай търси съвместно развитие и възможности за
нови форми на споделяне
с партньорите от Централна и Източна Европа. Двупосочните инвестиции нарастват стабилно и проектите за сътрудничество се
развиват в много области",
каза той и подчерта, че
Нинбо постепенно се превърна в предпочитаното
място за търговия, инвестиции и културен обмен
между Китай и страните от
ЦИЕ. Китайският представител обясни, че Третото
изложение за Централна и
Източна Европа, което ще
се проведе в Нинбо през
май 2023 г., ще представи
новия облик за сътрудничество с Централна и Източна Европа, който ще
бъде с нов образ, нов механизъм, нова конотация
и нова форма, правейки
пътуването до Нинбо изпълнено с възможности и
успешни резултати.
От Радио Китай
Снимки Радио Китай
и Китайска медийна група
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Âëàäèìèð Ïóòèí: Ïðîìåíèòå â ñâåòà
íîñÿò íåîáðàòèì õàðàêòåð
Èçêàçâàíå íà ïðåçèäåíòà íà Ðóñêàòà ôåäåðàöèÿ íà çàñåäàíèåòî íà Ñúâåòà íà äúðæàâíèòå
ãëàâè íà ñòðàíèòå - ÷ëåíêè íà ØÎÑ, â ðàçøèðåí ñúñòàâ, 16 ñåïòåìâðè 2022 ã.
Снимка РИА НОВОСТИ

Уважаеми г-н президент,
уважаеми Шавкат Миромонович! Скъпи колеги!
Напълно споделям
прозвучалите вече положителни изказвания на колегите за работата на Шанхайската организация за
сътрудничество и нейният
растящ авторитет в световните дела.
Действително днес ШОС
е най-голямата в света регионална организация. В
страните участнички живее
над половината от световното население (вече говорихме за това), създава се
около една четвърт от световния брутен продукт, състредоточен е мощен интелектуален и технологически потенциал, значителна
част от световните природни ресурси.
При това ШОС не стои
на едно място, а продължава постъпателно да се развива, да увеличава ролята
си в решаването на световните, регионалните проблеми, в поддържането на мира, сигурността и стабилността в обширното евразийско пространство. Това
е особено важно в сегашната сложна международна
обстановка, за което ние вече подробно говорихме, уважаеми колеги, по време на
срещата ни в тесен състав.
Сега искам да повторя:
в световната политика и
икономика се обозначиха

фундаментални
трансформации
и те носят необратим характер. Все по-ясно се
очертава нарасналата роля на нови центрове на силата, взаимодействащи помежду си не на основата
на някакви налагани отвън
правила, които никой не е
виждал, а на признатите
от всички принципи на
върховенството на международното право и Устава
на ООН: осигуряване на
равна и неделима сигурност, уважение на суверенитета, националните ценности и интереси между
страните.
Именно на тези принципи, лишени от каквито и да
било елементи на егоизъм
и в политиката, и в икономиката, се изгражда съвместната работа на държавите членки на ШОС, което
открива широки перспективи за по-нататъшното взаимноизгодно сътрудничество - в политиката, икономиката, културната, хумани-

тарната, и други области.
Разбира се, едно от основните направления на
нашето взаимодействие
беше и остава борбата с
тероризма и екстремизма,
наркотрафика, организираната престъпност и незаконните въоръжени формирования. Сред другите
ключови задачи са: съдействието на политико-дипломатическото решаване
на конфликтите по периметъра на външните ни граници, в това число в Афганистан.
Естествено, съществена
част от дейността на ШОС
традиционно е укрепването на икономическото сътрудничество. Със съвместни усилия се разширява
търговско-инвестиционният
обмен, реализират се
взаимноизгодни бизнес
проекти в най-различни отрасли, увеличава се делът
на разплащанията в национални валути.
Както беше отбелязано,
в т. ч. от президента на Казахстан, ние сме открити
за работа с целия свят. Нашето обединение носи извънблоков характер. Ние
оказваме съдействие за
решаване на нарастващите проблеми, възникващи
в резултат на редица системни грешки у водещите
световни икономики в сферата на финансите и енергетиката. Нашата политика е лишена от какъвто и
да е егоизъм. Надяваме се,
че другите участници в
икономическото сътрудничество ще изграждат
политиката си на същите
принципи, ще спрат използването на инструментите
на протекционизма, незаконните санкции и иконо-

мическия егоизъм за нуждите на своите цели.
Ярък пример за такъв
егоизъм е решението на
Европейската комисия за
свалянето на санкциите
върху руските химически
торове. Ние знаем колко
важни са торовете за решаване на продоволствените проблеми. Приветстваме това решение. Оказва
се обаче, че тези санкции
в съответствие с разясненията на Еврокомисията от
10 септември т. г. са снети
само за членовете на ЕС.
Оказва се, че само те могат да купуват нашите торове. А развиващите се,
бедните страни в света?
Ще използвам присъствието на заместника на генералния секретар на ООН
г-жа (Розмари) Ди Карл, за
да помоля Секретариата на
ООН, а завчера говорих за
това и с генералния секретар на ООН г-н Гутериш,
да повлияе върху решението на ЕК и не на думи, а
на дела да поиска от колегите от ЕК да свалят тези

очевидно дискриминационни ограничения
по отношение на развиващите се държави и да осигурят достъп на руските торове до тези пазари.
Освен това информирах
г-н Гутериш, че в пристанищата на ЕС са се струпали
300 000 тона руски химически торове. Ние сме готови
безплатно да ги предадем
на развиващите се страни.
Искам да отбележа, че
Русия увеличава износа на
зърно за световните пазари. През тази година това
ще бъдат 30 милиона тона,
а следващата ще ги увеличим до 50 милиона тона.

Деветдесет процента от нашето продоволствие отива
за пазарите на Азия, Африка и Латинска Америка.
По-нататъшното развитие
на деловите контакти в рамките на ШОС несъмнено ще
бъде повлияно и от приетите в хода на сегашната среща на върха решения и документи, посветени на повишаването на ефективността на международните транспортни коридори, стимулирането на вътрешнорегионалната търговия, развитието на промишлената и научно-техническата кооперация, внедряването на високите технологии в сферата
на селското стопанство и
здравеопазването.
Важно е и в бъдеще да
задълбочаваме взаимодействието в рамките на ШОС
в културно-хуманитарната
сфера. Поредна крачка по
този път ще станат подписаните в рамките на днешното заседание споразумения и меморандуми за сътрудничество в сферата на
туризма и музейното дело.
Добри възможности има
и пред активизацията на
сътрудничеството в спорта,
с перспектива под егидата
на ШОС да се провеждат
големи спортни мероприятия. Може да помислим
към нашата организация да
бъдат създадени асоциации
на спортни организации.
Скъпи приятели!
Както вече бе споменато на заседанието в тесен
състав, държавите от ШОС
придават голямо значение
на разширяването на сътрудничеството със страни,
които се стремят към открит и равноправен диалог
с нашата организация, заинтересовани са да се

включат в нейната работа.
Русия безусловно е за побързо приключване на
процеса по членството в
ШОС на Ислямска република Иран, към което са
нацелени подписаните
днес документи, меморандум. Убедени сме, че участието в пълен формат на
Иран позитивно ще се отрази на работата на обединението ни, тъй като тази страна играе важна роля в Евразийския регион
и в целия свят.
Също така по всякакъв
начин подкрепяме представеното за утвърждаване от
Съвета на държавните глави решение за приемането на Република Беларус за
член на Шанхайската организация за сътрудничество. Подчертавам, че винаги сме били за пълноценно участие на Беларус в
ШОС, която е

стратегически
партньор и най-близък
съюзник на Русия.
Това без съмнение ще
укрепи възможностите на
организацията ни в политиката, икономиката, сигурността и хуманитарната област.
Разбира се, приветстваме предоставянето на статут на партньор на ШОС
по диалога на Египет, Катар, Саудитска Арабия, а
също започването на такава процедура за Кралство Бахрейн, Държавата
Кувейт, Малдивската република, Република Съюз
Мианмар и Обединените
арабски емирства. С тези
страни не се ограничава
кръгът от желаещи за сътрудничество с ШОС в едно или друго качество.
Всички заявки от други
държави и международни
организации за включване към работата на ШОС
заслужават най-внимателно отношение и доброжелателно разглеждане.
В заключение искам да
благодаря на президента
Шавкат Миромонович Мирзийоев за гостоприемството, организацията на нашата работа и да поздравя Узбекистан с успешното председателство на ШОС, а също така да пожелая успех
на индийските ни приятели,
които днес получават щафетата на председателството на нашето обединение.
Благодаря ви за вниманието.

ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ
Äåêëàðàöèÿòà
îò Ñàìàðêàíä
ïðåïîòâúðäè
äîñåãàøíèòå
àíãàæèìåíòè íà
îðãàíèçàöèÿòà
С Декларация от Самарканд страните от Шанхайската организация за
сътрудничество (ШОС) потвърдиха ангажимента си
към многополюсен свят.
В нея се подчертава, че
днешният свят е изправен
пред множество предизвикателства и заплахи и
страните от ШОС смятат,
че са нужни подходи за
поддържане регионална
стабилност, устойчив икономически растеж, укрепване на транспортните и
комуникационни връзки,
с цел изграждане на попредставителен, демократичен и справедлив многополюсен международен
ред.
Страните от ШОС се
обявяват за това да бъде
уважавано правото на всяка страна да избира свой
собствен път за политическо, икономическо и социално развитие и подчертават, че зачитането на националния суверенитет, независимост, териториална
цялост, равенство и взаимна изгода, без намеса във
вътрешните работи или използване на сила, е основата на международните
отношения.
Страните членки ще
продължат да укрепват
усилията на ШОС за поддържане на мира и сигурността и ще задълбочават
отношенията между страните членки чрез политически и дипломатически
средства, за да се справят с международните и
регионални конфликти.
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ØÎÑ: Ñâåòúò å èçïðàâåí
ïðåä ìíîæåñòâî çàïëàõè

Лидерите на страните - членки на Шанхайската организация за сътрудничество

На 22-рата среща на Съвета на държавните глави
на ШОС бяха публикувани
също редица изявления и
документи относно опазването на глобалната продоволствена сигурност, международната енергийна си-

гурност, справянето с климатичните промени и поддържането на сигурна, стабилна и диверсифицирана
верига за доставки.
Ето и основните положения в документа:
- Страните потвърдиха,

че ШОС не е насочена срещу други държави и международни организации, а
също така отбелязаха отвореността на организацията
за широко сътрудничество
с тях, като се вземат предвид взаимните интереси;

Óâåëè÷àâà ñå ïîëèòè÷åñêîòî è èêîíîìè÷åñêîòî âëèÿíèå
íà Øàíõàéñêàòà îðãàíèçàöèÿ çà ñúòðóäíè÷åñòâî
Ли Дзъгуо, директор на Евразийския институт
на Китайската академия за международни изследвания и изпълнителен директор на Китайския
изследователски център за ШОС, каза в интервю
за медиите, че сътрудничеството в различни области в рамките на ШОС е създало стабилна среда
за всички страни и с това са постигнати ползотворни резултати в икономическата и хуманистична области, което отразява нарастващото политическо и икономическо влияние на организацията, съобщава Радио Китай.
Той каза още, че Шанхайската организация за

сътрудничество е първата международна организация, която има ясна дефиниция за "тероризъм и
екстремизъм" и е направила свои собствени изследвания в концепцията и действията за премахване на тероризма. Шанхайската организация за
сътрудничество изгради "голямото семейство на
ШОС", в което цари дух на взаимоуважение.
Ли Дзъгуо подчертава, че като член-основател Китай винаги е бил ангажиран с насърчаването на развитието на Шанхайската организация
за сътрудничество и е обогатил философията на
"Шанхайския дух" със своите идеи и действия.

- Държавите декларираха намерението си да засилят сътрудничеството в
областта на отбраната и сигурността, а също така подчертаха важността на провеждането на съвместни
антитерористични командно-щабни учения "Мисия на
мира";
- Членовете на организацията осъдиха едностранното изграждане на глобални системи за противоракетна отбрана (ПРО) от
отделни страни. Това според тях има отрицателно
въздействие върху международната сигурност и стабилност;
- Държавите се противопоставиха на милитаризацията на сферата на информационните технологии и
подкрепиха стартирането
на разработването под егидата на ООН на международна конвенция за борба
с използването на ИКТ за
престъпни цели;
- Членовете на ШОС
призоваха за запазване на
космическото пространство свободно от оръжия и
подчертаха необходимостта от сключване на международен правно обвързващ документ, който би
могъл да гарантира предотвратяването на надпревара във въоръжаването в
космоса.
- Едностранното прилагане на икономически санкции, различни от приетите от Съвета за сигурност
на ООН, е несъвместимо с
принципите на международното право.

„Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà“: Ñðåùàòà â Ñàìàðêàíä å ñòúïêà êúì ìíîãîïîëþñåí ñâÿò
Срещата на върха
на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Самарканд стана нова стъпка към многополюсно
световно устройство,
пише в. "Росийская газета", цитирана от БТА.
Особено внимание
прикова срещата в кулоарите между Владимир Путин и Си Цзинпин, добавя московският официоз и цитира
думи на руския президент пред неговия китайски колега: "Опитите да се създаде еднополюсен свят в последно време придобиха
изключително грозна
форма и са напълно
неприемливи."
Икономическото
сътрудничество между
Москва и Пекин е във
възход и Путин е убеден, че тази година Русия и Китайската народна република (КНР)
ще бият рекорда си в
двустранния стокообмен, който според него скоро ще стигне на-

Турският президент Реджеп Ердоган забавлява лидерите на ШОС в Самарканд.
Той декларира желанието на Анкара да стане член на организацията

белязания размер 200 милиарда долара,
посочва "Росийская газета".
През последните
месеци САЩ се опитваха да включат Пекин
в кампанията на Запада срещу Москва, "но
за разочарование на
Вашингтон китайците
не подкрепяха различ-

ните антируски инициативи в ООН и западните санкции", се казва в текста.
Моделът на световно устройство, за който говориха лидерите
на Русия и на Китай,
все повече привлича
развиващите се страни, пише "Росийская газета". Западни анали-

затори отбелязват, че
страните от ШОС и
други обединения, подкрепяни от Москва и
Пекин, невинаги са
свързани с тесни политически, икономически или идеологически отношения, а понякога може да имат и
разногласия по външнополитически въпро-

си. Предлаганите от
Москва и Пекин обединения обаче не подразбират интересите на
всеки участник задължително да са подчинени на някакви общи
цели - всъщност това
са целите на група доминиращи страни, както става например в
НАТО, където основният курс се диктува от
САЩ, твърди "Росийская газета".
Ако говорим за Китай, отношенията му с
Русия и лостовете за
влияние на Запада, е
важно да посочим, че
такива лостове имат и
Европа, и САЩ, цитира изданието коментар
на руския политолог
Алексей Маслов.
КНР е силно зависима от технологиите и
пазарите на западните
страни, както и тези
страни - от Китай като
важен доставчик и производител. Затова е
малко вероятно Пекин
да се реши на директна конфронтация с тях.

Най-вероятно Китай ще
продължи да подкрепя
Русия в досегашния си
стил, обявявайки се
например против всякакви санкции срещу
които и да било страни, смята експертът.
Същевременно
Москва и Пекин според него ще преговарят с цел китайски компании да запълнят нишите на руския пазар,
освободени от западни фирми, изтеглили се
от Русия на фона на инвазията й в Украйна и
санкциите на Запада.
ШОС е международна организация, основана през 2001 г. В нея
участват Русия, Индия,
Казахстан, Китай, Киргизстан, Таджикистан,
Пакистан и Узбекистан. Тази година в нея
встъпи Иран. Страни
наблюдатели остават
Афганистан, Беларус,
Иран и Монголия, а
страни партньори Азербайджан, Армения,
Камбоджа, Непал, Турция и Шри Ланка.

ÎÒÒÓÊ-ÎÒÒÀÌ
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4500-годишен огромен град на
неизвестна цивилизация е открит
в Китай
Китайски археолози завършиха третия
сезон на разкопки в
каменните руини на
древен град, наречен
от тях Хочензуй. Находките вече са позволили да се надникне в миналото на неизвестна праисторическа цивилизация.
Както съобщава China
News, археолозите са
открили останките на
гигантски каменен
град, който се е намирал в северната част
на днешен Китай. Вероятно е издигнат от
ранна цивилизация,
развила се по бреговете на Жълтата река
преди повече от 4000
години. Разкопките
продължават от три години, но досега археолозите не са споделяли резултатите с широката общественост.
Едва сега Националната администрация за
културно наследство
обяви официално, че
разкопките се провеждат в Хочензуй в провинция Хох хот, автономен регион Вътрешна Монголия. Разкоп-

ките показват, че това
е бил не просто огромен град за времето
си, но е процъфтявал
в периода преди 4500
до 4200 години.
Това е град със
сложни системи от отбранителни укрепления. По-специално той
притежава система от
ровове и външни защитни периметри, известни като барбакани.
Археолозите са открили мощни градски порти, които също са били част от отбранителната система, стени и
бастиони - специални
конструкции, издадени
навън от стените. От такива бастиони е било
възможно да се стреля със стрели и да се
хвърлят копия и стрели в различни посоки.
"Дори открихме два
подземни тунела - казва Сун Джинсонг, директор на Академията
за културни реликви и
археология на Вътрешна Монголия. - Единият води от вътрешния
барбакан към външната страна на града, а
другият е свързан с ро-

ва. Необходими са допълнителни изследвания, за да се разбере
за какво са били използвани." За първи
път останките от град
Хочензуй са открити
през 80-те години на
миналия век, но едва
през 2019 г. започнали
разкопки.
Към днешна дата
общата площ на града
се изчислява на 1,38
квадратни километра.
Коя точно цивилизация

го е построила, предстои да се установи.
Възрастта на града накарала археолозите да
направят паралели с
4000-годишния каменен
град Шимао в Шенму,
провинция Шанси, който също беше разкопан
едва през последните
години. Ранните китайски градове обикновено са построени с
пръст и дърво, оставяйки по-голямата част от
наследството им неви-

димо над земята. Първоначално Шимао, който обхваща 4 кв. км и
е направен от камък,
погрешно се приписвал на династията Мин
(1368 - 1644), докато откритията от последното десетилетие не показали истинската му
възраст.
Сравнителен анализ
разкрива забележими
разлики в архитектурата на градовете Шимао
и Хочензуй. Основни-

те им порти коренно се
различават една от
друга. Това предполага, че тези градове са
построени от различни
цивилизации. "Много
въпроси остават без
отговор. Ако тези обекти са били военни укрепления, от кого са се
защитавали?", коментира Чен Синкан, директор на Института по археология към Китайската академия за социални науки.

Подводните гори са два пъти по-големи от Индия
Край бреговата линия на Южна Африка
се намира Голямата
африканска морска гора, докато Австралия
се гордее с Големия
южен риф около южните си части. Но не
само тук - учените смятат, че общата площ на
океанските гори, скрити от човешките очи,
е два пъти по-голяма
от площта на Индия.
Подводните гори се
състоят от много морски водорасли, които
могат да достигнат десетки метри височина.
Учените са изследвали редица подводни
гори и са установили,
че подобно на наземните гори те се състоят от различни видове
- от по-големи до малки. Едни от най-големите растения в подводните гори са гигантските водорасли и
морският бамбук. Тези
растения се състоят от
пълни с газ структури,
които работят като
малки балони и им
позволяват да създават огромни плаващи
навеси. Други представители на океанската
гора разчитат на големи стъбла, които им
позволяват да се за-

държат изправени. А в
Големия южен риф в
Австралия се срещат
златни водорасли, които образуват своеобразен "килим" на морското дъно. В своето
изследване учените се
опитали да изчислят
каква територия покриват океанските гори
- трудна задача. Спътниците не могат да
правят измервания на
дълбочини, където се
срещат подводни
джунгли, така че уче-

ните трябвало да разчитат на хиляди различни записи и анализи. В крайна сметка те
успели да симулират
подводното разпространение на океанските гори - оказало се,
че общата им площ е
между 6 и 7,2 милиона
квадратни километра,
което е повече от Амазонка и два пъти поголямо от Индия. По
време на проучването
учените успели също
така да открият, че

подводните гори са
много по-продуктивни
от бързорастящите
култури като ориз и
пшеница.
Според предварителните оценки на изследователите океанските гори произвеждат
от 2 до 11 пъти (в зависимост от района)
повече биомаса на
единица площ от тези
култури. Но океанските гори са не само загадъчни и красиви, но
носят и ползи. Учени-

те смятат, че цялата
площ на подводните
насаждения е в състояние да абсорбира същото количество въглероден диоксид като
горите на Амазонка.
В бъдеще учените
се надяват да разберат как подводните гори могат да смекчат
ефектите от изменението на климата и може би дори да помогнат за забавяне на глобалното затопляне.
Освен това учените

виждат полза от тези
подводни плантации
за решаване на хранителната криза - темпът
на растеж на горите в
океана в бъдеще може да даде тласък на
развитието на специални ферми за морски водорасли.
Учените са забелязали, че горите в океана са подложени на
безпрецедентен стрес
- 2400 гигатона парникови газове, които вече сме отделили, са
погълнати от океана.
Изследователите вече
са забелязали, че
край бреговете на Австралия, Канада и
САЩ площите на морските гори постепенно се съкращават, което води до загуба на
биоразнообразие. В
същото време топенето на морския лед и
повишаването на температурите на водата
в други региони показват, че в близко бъдеще там ще се разширят площите на морските гори. Учените са
стигнали до извода, че
именно тези морски
обитатели ще играят
ключова роля в решаването на климатичните проблеми в бъдеще.
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Снимки Интернет
Британската кралица Елизабет II
бе погребана късно в понеделник с частна служба в най-тесен
семеен кръг в църквата "Сейнт
Джордж" в замъка Уиндзор. Това
беше последният акт от един
дълъг и емоционален ден за
членовете на кралското семейство, със стотици хиляди излезли
по улиците да следват процесиите и милиони по цял свят,
наблюдавали погребението по
телевизията. Последната
церемония от цялото тържествено държавно погребение не бе
предавана по телевизията и бе
без присъствието на журналисти. Около 23 часа българско
време на официалния сайт на
кралското семейство бе пуснато
кратко съобщение, че Елизабет
Втора е погребана до нейния
съпруг принц Филип.

Íàêðàòêî
Гърция

Ïóòèí îñòðî êðèòèêóâà îïèòèòå íà ÑÀÙ
äà çàïàçÿò ñâåòîâíîòî ñè ãîñïîäñòâî
ËÍÐ, ÄÍÐ, Çàïîðîæêàòà è Õåðñîíñêàòà îáëàñò îáÿâèõà ðåôåðåíäóìè
çà ïðèñúåäèíÿâàíå êúì Ðóñèÿ
Руският президент
Владимир Путин отправи
вчера остри критики
срещу усилията, които
според него САЩ полагат,
за да запазят глобалното
си господство. Той определи тези опити като обречени на провал, предаде АП.
На церемония по
приемане на акредитивните писма на чуждестранни
посланици в Москва
Путин заяви, че "обективното развитие към многополюсен свят се сблъсква
със съпротива от страна
на тези, които се опитват
да запазят своята хегемония в световните дела и
да контролират всичко Латинска Америка, Европа, Азия и Африка". Трябва
да кажем, че хегемонът се
справяше доста добре
много дълго време, но
това не може да продължава вечно, подчерта
руският президент. Той
отбеляза, че е казал тези
думи "извън контекста на
събитията, които стават в

Украйна". Путин многократно е заявявал, че
решението му да изпрати
войски в Украйна е било в
отговор на застрашаването на жизненоважни
интереси на Русия в
сигурността от страна на
Запада.
Според него западните
санкции срещу Москва
заради действията й в
Украйна са част от усилия
на САЩ и техните съюзници да укрепят своите
позиции, но по думите му
са имали обратен ефект за
своите организатори, а са
навредили и на бедните
страни.
Същевременно Народното събрание на Луганската народна република
(ЛНР) и властите в Херсонската и Запорожката
област обявиха провеждането на референдуми за
присъединяване към
Русия, съобщават местните
власти, цитирани от Епицентър. Същото обявиха
малко по-късно и властите

предлага равномерно разпределение на бежанците между
всички европейски страни и
промяна в статута на хората с
убежище, заяви в Брюксел
министърът по миграцията
Нотис Митаракис. Той посочи
пред гръцките медии, че се
налага обща европейска
политика за борба с трафика на
хора. Атина предлага също
всеки бежанец, получил
убежище, да има право поне 3
г. да живее и работи в европейска страна по негов избор. В
същото време гръцките медии
съобщават, че на сухопътната
граница от турска страна се
събират стотици мигранти,
които всеки момент са в
готовност да преминат в Гърция
и след това в другите европейски страни. В отговор на тази
информация Гърция засили
охраната на границата с
термокамери и дронове

В Черна гора

от януари до юли 2022 г. във
всички видове места за настаняване са отседнали 1,14 млн.
туристи, което е с 44,7 на сто
повече спрямо същия период на
миналата година. Регистрирани
са общо 6,13 млн. нощувки,
което е 38 на сто повече
спрямо миналата година.
Данните бяха изнесени пред
парламентарната комисия по
туризъм, земеделие, екология и
пространствено планиране.
Достигнати са 86 на сто от
туристическия поток през
силната 2019 г., когато става
въпрос за брой туристи, и 87 на
сто, когато се отчитат нощувките.

Най-малко 21 души
Руският президент Владимир Путин говори на церемония за приемане
на акредитивните писма на чуждестранни посланици в Москва

в Донецката народна
република (ДНР). С този
акт те се надяват да бъде
осигурена безопасността
на гражданите им срещу
евентуална украинска
агресия, поясняват руските
медии. ЛНР проведе
допитването от 23 до 27
септември.
Русия и Украйна се
споразумяха да разменят
200 пленници в една от

най-мащабните размени по
време на седеммесечната
война, съобщи турският
президент Реджеп Ердоган
пред американската
телевизия Пи Би Ес.
Ердоган направи това
изявление след разговори
с руския президент Владимир Путин миналата
седмица в рамките на
срещата на върха на ШОС
в Узбекистан. ç

са загинали на различни места в
източния индийски щат Бихар,
след като са били поразени от
мълния при дъждове през
последните 24 часа. Загиналите
са фермери или селскостопански работници, които прибирали
реколтата. Към 10 района в
щата съобщават за такива
смъртни случаи. Главният
министър на Бихар Нитиш Кумар
обяви финансово обезщетение
от 400 000 индийски рупии
(около 5023 долара) за семействата на всеки от загиналите.

Âàí È: Íîâà Ñòóäåíà âîéíà ìåæäó Êèòàé
è ÑÀÙ ùå áúäå êàòàñòðîôà çà ñâåòà

Телата на 14 мъртви млади кашалота били открити от местни жители
на о. Тасмания в понеделник. Причината за масово излизане на брега
на кашалотите е неизвестна, към района са изпратени биолози, за да
бъде извършено проучване. Такива излизания на китове на брега не
са рядкост за Тасмания, експерти дори казват, че островът е "гореща
точка" за такива събития. Кашалотите, които се смятат за уязвим вид
в глобален мащаб, могат да достигнат дължина до 18 м и 45 т тегло.
Учените предполагат, че загиналите на остров Тасмания са били част
от "ергенско стадо" от млади мъжки китове.

Началото на "нова Студена война" между Пекин и Вашингтон ще бъде катастрофа не само за двете страни,
но и за целия свят. Това заяви членът на Държавния съвет, китайският външен министър Ван И по време на
среща в Ню Йорк с бившия
държавен секретар на САЩ
Хенри Кисинджър, предаде
Гласове
"Съединените щати трябва да се върнат към рационална и прагматична политика спрямо Китай, да се
върнат към правилния път на
трите съвместни китайскоамерикански комюникета и
да защитят политическата
основа на китайско-американските отношения", каза

китайският външен министър. Той посочи, че поради
погрешни схващания САЩ
виждат Китай като основен
конкурент и предизвикателство в дългосрочен план.
Според него някои хора определят историята на успешния обмен между двете страни като провал, което е проява на неуважение към историята и към самите тях.
Според китайския външен министър действията
на САЩ спрямо Тайван са
нанесли сериозни щети на
политическата основа на отношенията между Пекин и
Вашингтон. "Посещението
на Нанси Пелоси в Тайван,
разглеждането на законопроекта за тайванската по-

литика от Сената на САЩ и
свързаните с него изявления относно военната помощ сериозно уронват трите съвместни китайско-американски комюникета, сериозно увреждат политическата основа на китайскоамериканските отношения",
каза той. "Постигането на
мирно обединение е нашето най-голямо желание и
ние полагаме всички усилия да го постигнем", продължи Ван И. "Но трябва да
се отбележи, че колкото побезконтролна е "независимостта на Тайван", толкова
повече намалява вероятността за мирно разрешаване на проблема с Тайван",
подчерта той. ç
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Ïðåçèäåíòúò íà ÁÔÑ ðàçêðè çàùî
ñìå îòêàçàëè êîíòðîëà ñ Àðæåíòèíà

Áðàòÿ Ïóëåâè
íàé-ïîñëå
ñè ïîëó÷èõà
ïàðèòå îò ÑÀÙ

Нямаме право да изиграем
три двубоя в рамките на пет дни,
обясни Борислав Михайлов

Кубрат и Тервел Пулеви са
получили близо 400 000 долара за мачовете си на професионалния ринг, които проведоха по време на боксовата
галавечер в Ингълууд (предградие на Лос Анджелис). Това
обаче е станало с четиримесечно закъснение, обяви популярният в боксовите среди
американски журналист Дан
Рафаел в "Туитър".
Припомняме, че Тервел Пулев записа първа загуба като
професионалист в двубой срещу руснака Сергей Ковальов.
Същата вечер, но в по-ранен
мач Кубрат победи американеца Джефри Форест. Малко
след боксовото събитие в Ингълууд се появи информация,
че компания "Трилър", под чиято юрисдикция се проведоха
двете битки, не е изплатила хонорарите на състезателите. Същото било положението и с Ковальов, като само Форест бил
получил някакви пари, но те
били малка част от договореното.
Дан Рафаел пише, че руснакът и братя Пулеви вече са
си получили заработеното на
ринга. Журналистът твърди, че
информацията му е дадена от
обкръжението на боксьорите.
Той допълва, че е имало заплахи за завеждане на съдебни
дела , но всичко било решено
без съд.
Според "Спортната джунгла" хонорарът на Кобрата е бил
204 000 долара, а този на брат
му - 195 000. Ковальов е спечелил половин милион от американската валута. ç

Президентът на БФС Борислав Михайлов,
разкри защо националният отбор на България е
отказал да играе контрола с Аржентина на родна
земя. Шефът на централата обяви, че "трикольорите" уреждат мач с
Германия по случай 100годишнината на БФС и
създаването на националния отбор. Това той
направи след като откри
нов футболен терен в
Елин Пелин. Босът на
централата бе в компанията на вицепрезидента
Емил Костадинов, като
зарадва местните деца с
новото съоръжение за
тренировки.
"Нямаше как да играем с Аржентина, тъй като
ни предложиха това да
се случи по време на
мачовете ни за Лигата на
нациите. Нямаме право
да изиграем три двубоя в
рамките на пет дни.
Знаете, че имаме мачове
с Гибралтар и Черна
гора. Уреждаме двубой
с Германия по случай
100-годишнината на БФС
и националния отбор на
България. Ще поканим
почти всички федерации
и големи шефове във
футбола. Само, че

трябва да се съобразим
с календара", заяви
Михайлов.
"Според мен първенството е много интересно,
голяма конкуренция,
силни мачове. Много
хубав двубой се получи
между Левски - ЦСКА,
доволен съм и от поведението на публиката.
Надявам се от тези терени, които откриваме, да
излезе новото силно
поколение на България.
Това зависи от самите
деца най-вече. Ние продължаваме да помагаме, в
рамките на няколко месеца ще открием още игрища. Що се отнася до поголемите стадиони - това
е работа на държавата.
Никъде по света футболните съюзи не строят
стадиони. Футболът е найпопулярния спорт в поголямата му част е професионален, но липсва
инфраструктура към
момента. Стадион "Пловдив" ми е голяма болка.
Там също може да се
направи добре реконструкция и инвестицията да
не е толкова голяма.
Чашата е добре направена, теренът е добър,
защото никой не влиза.
Трябва да се сложат

Президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов
изрази надежда, че до една-две години България ще има стадион,
който да може да приеме финал за Суперкупата на Европа или
Лигата на конференциите.

седалки", каза още бившият капитан на националния отбор.
"Предстоящите мачове
на националния отбор са
важни за самочувствието
на футболистите, да видят
как ще се стиковат с
новите треньори. Пробваме всичко, привличаме и
чужденци и в съдийството,
и треньорството. Опитваме
всякакви начини да им
вдигнем желанието и
мотивацията, въпреки че
не е сериозно да трябва

някой играч да го мотивират, когато идва в националния отбор. Решението
за имената на повиканите
винаги си е било само на
старши треньора. Опитваме се хем да се класираме, хем да подмладяваме.
Двете не може да станат
едновременно. Надявам се
с тези четири мача - сега
и контролите през октомври селекционерът да
направи анализ с какво
разполага", обясни Борислав Михайлов. ç

Ìà÷îâåòå îò Ëèãàòà íà íàöèèòå âàæåí òåñò çà Åâðî 2024
Предстоящите два мача
от Лигата на нациите срещу
Гибралтар (23 септември) и
Северна Македония (26 септември) няма да са протоколни, а от голямо значение
за България. "Трикольорите"
нямат шанс да завършат първи в групата, където лидер е
Грузия, но споменатите два
двубоя ще определят в коя

урна ще попаднем при жребия за квалификациите за
Евро 2024 в Германия, който
ще се тегли на 9 октомври.
Към този момент България заема 43-то място от 55
държави в класирането на
Лигата на нациите. Това ни
изпраща в предпоследната,
пета урна. Ако спечелим
сблъсъците срещу Гибралтар

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
О Б Я В Я ВА

На основание Заповед № РД-00-1256/19.09.2022 г. на Кмета
на Община Кюстендил, да се проведе на 29.09.2022 г. публичен
търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска
собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
Поземлен имот с идентификатор 41112.500.2177 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на
Изпълнителен Директор на АГКК, с проектна площ 1523.00 /хиляда петстотин двадесет и
три/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно
ползване: За друг обществен обект, комплекс, при граници и съседи: Поземлени имоти с
идентификатори 41112.500.2120; 41112.500.1150; 41112.500.2176, 41112.500.1140,
41112.500.2108, 41112.500.2174, 41112.500.2173, съгласно скица издадена от СГКК гр. Кюстендил. Адрес: гр. Кюстендил, ул. "Александър Димитров". Имотът е актуван с АОС
№ 6492/07.04.2022 година.
Начална тръжна цена 145 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 5000 лева.
Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се
прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за
продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.
Търга да се проведе на 29.09.2022 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 06.10.2022 г.,
при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова
сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в "ОБЩИНСКА БАНКА"АД ФЦ
Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 27.09.2022 г., включително и до 04.10.2022 г.
включително - за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая
№ 24 - първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил,
всеки работен ден до 15.00 часа на 27.09.2022 г., включително и до 04.10.2022 г. включително - за повторния търг.
Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет члена, съгласно нормативните изисквания.

и Северна Македония, почти сигурно ще завършим в
топ 40 на турнира, което ще
ни изкачи в четвърта урна.
Подобен вариант ни дава
възможност да се надяваме
на по-лесни съперници в квалификациите за Евро 2024. А
и ще избегнем срама да сме
в една урна с тимове като
Гибралтар и Фарьорските ос-

трови - т. е. аутсайдери в някоя от групите, ако тя не е с
шест, а с пет отбора.
Иначе държавите ще бъдат разпределени в 10 групи
- 6 от тях ще са с по 5 състава, а останалите четири - с
по 6 тима. Класиралите се
на първите две места от всяка група печелят визи за Евро 2024. ç

ПОКАНА
Управителният съвет на ЗК "БАЛАКЛИЯ" - с. Саранци със седалище и адрес на управление
в с. Саранци, община Горна Малина, Софийска област, на основание ЗК и чл. 26 от Устава на
кооперацията свиква извънредно общо събрание на кооперацията на 22.10.2022 година в
09.00 ч. в седалището на кооперацията в с. Саранци, община Горна Малина, Софийска област,
при следния дневен ред: 1. Обсъждане и вземане на решение за приемане на нови членове
на кооперацията. 2. Освобождаване на Председателя, членовете на Управителния съвет и
Контролния съвет на кооперацията. 3. Избор на нови членове на Управителния съвет. 4.
Избор на нови членове на Контролния съвет. 5. Избор на нов Председател на Управителния
съвет на кооперацията. 6. Разни; Член - кооператорите и/или техните пълномощници се
регистрират за участие в общото събрание до 09.00 ч. срещу представяне на лична карта за
член-кооператорите, а за пълномощниците - и срещу представяне на нотариално заверено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 28, ал. 2 от Устава на кооперацията
събранието ще се проведе в 10.00 ч. в същия ден и на същото място. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на член-кооператорите в седалището на кооперацията
всеки работен ден от 13 до 16 ч.
С УВАЖЕНИЕ: /В. Христов - Председател на УС/

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
РЗИ-Смолян на основание чл. 64 от Закона за държавна собственост, чл. 69 от
ППЗДС и чл. 1, ал. 2, чл. 2, т. 2 и чл. 3 от НАРЕДБА № 7 от 14.11.1997 г. обявява
публичен търг с явно наддаване за продажба на материални активи - медицинско оборудване с начална тръжна единична цена: електро-кардиограф 35 бр., 270,00 лв.; микроскоп
- 30 бр., 157,00 лв.; хладилник - 31 бр., 90 лв.; лампа медицинска - 30 бр., 70,00 лв.;
маса за превързочни материали: плотове алпака - 41 бр., 88,00 лв. и стъклени плотове
- 1 бр., 38,00 лв.; медицински параван - 33 бр., 78,00 лв.; инфузионна стойка - 35 бр.,
18,00 лв.; гинекологичен стол - 32 бр., 132,00 лв.
Цена на документацията за участие - 10 лв. платими в касата на РЗИ-Смолян. Депозит
за участие в търга в размер на 10% от първоначалната цена се заплаща в касата на РЗИСмолян. Дата и място на провеждане на търга - 29.09.2022 г. от 14:00 часа в сградата на
РЗИ-Смолян, гр. Смолян, бул. "България" № 26. Краен срок за закупуване на тръжната
документация до 16.00 часа на 28.09.2022 г. включително; Оглед на обектите - предмет на
търга, може да се извърши след предоставяне на платежен документ за закупена тръжна
документация, всеки работен ден от 13.30 часа до 16.30 часа най-късно до края на деня,
предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка. Повторен търг ще се състои
на 06.10.2022 година от 14:00 часа в сградата на РЗИ-Смолян, гр. Смолян, бул. "България"
№ 26 при първоначално обявените условия. За справки и допълнителна информация:
инж. Росица Димитрова - директор дирекция АПФСО, тел.0301/63293.

Ëåâàíäîâñêè
ñúñ ñêàíäàëíî
ïðèçíàíèå
çà Áàéåðí

Роберт Левандовски

Полската футболна звезда Роберт Левандовски даде
изявление пред в. "Марка", в
което скандално обяви основната причина за напускането
на Байерн и трансфера си в
Барселона. От началото на сезона 34-годишният нападател
вече има 11 гола. "Не очаквах феновете на "Камп Ноу"
толкова бързо да запеят името ми. Това ме кара да се чувствам все едно съм в отбора
от дълго време", коментира
Левандовски.
"Барселона е клубът с наймного играчи, които са печелили Златната топка. Мисля,
че пътят до наградата от този
отбор е по-кратък, отколкото
от Байерн", заяви полякът.
Сега Левандовски се подготвя за последните два мача
на националния тим на своята родина в Лигата на нациите - срещу Нидерландия и
Уелс. ç
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Èëèÿí Ñòåôàíîâ - êîøìàðúò
íà ÖÑÊÀ
Уважавам
„червения“
отбор, защото
без вечния ни
съперник
няма да има
дерби, заяви
24-годишният
голмайстор
на Левски
Илиян Стефанов за втори пореден път стана герой
за Левски в дербито с
ЦСКА. Той вкара първия
гол за победата, спечелена
с 2:0. 24-годишната звезда
на "сините" вчера имаше
рожден ден, което бе още
един повод БЛИЦ да го потърси за интервю.
- Стана ли ти навик да
наказваш ЦСКА и какво е
усещането?
- Усещането е невероятно, защото всеки път,
когато има такова дерби,
обстановката е страхотна.
Стадионът е почти пълен,
шумът е огромен, настроението е на високо ниво.
Чувството да вкараш гол
и принудиш всички да
скочат и да крещят от
радост е удивително.
- Как избра начина, по
който отпразнува попадението си във вратата
на ЦСКА?
- Копирах норвежкия
нападател на Манчестър
Сити Холанд, защото
харесвам играта му.
Дойде ми на момента,

Илиян Стефанов направи щастлив един от най-малките
привърженици на Левски

след като отбелязах гола,
и се получи.
- Накара феновете да
изпаднат в делириум,
успя ли да чуеш в еуфорията техни отделни
реплики?
- По време на мача,
когато си на терена, не
чуваш абсолютно всичко,
тъй като си концентриран
върху детайлите на играта.
Но наистина беше много
приятно да чуя как скандират името ми. Феновете
много често ме наричат
"синьо сърце", което ми
дава още повече импулс.
- Привърженици на
ЦСКА питат дали мразиш
"червения" отбор, защото
след гола направи някои
жестове по техен адрес?
- Не направих жест,
само погледнах към
сектор Г. Аз много уважавам ЦСКА като отбор,
защото нито Левски щеше
да е Левски без ЦСКА,

нито обратното. Нямам
никакви лоши чувства към
"червените".
- Би ли разкрил как
стана връщането ти от
Берое в Левски през
зимната пауза на миналото първенство, защото
това беше една доста
продължителна сага…
- Сагата наистина беше
дълга, продължи цяла
подготовка, та и повече,
защото аз подписах с
Левски в последния ден
на трансферния прозорец.
Като всеки друг трансфер,
имаше разминаване
между точка А и точка Б,
а аз бях по средата. Бяха
ми обещавани някои неща
от Берое. Отделно имах
личен семеен проблем,
който наистина беше
сериозен. Но най-важното
е, че трансферът се
осъществи и в крайна
сметка аз облякох синята
фланелка.

- Какво е Станимир
Стоилов за теб и за
Левски?
- Всички виждат уважението и респекта, които
изразяват феновете на
Левски към Стоилов във
всеки един мач, което
говори много повече от
хиляди изречени думи.
- Ти беше част от
националния отбор,
преживял кошмара с
катастрофата, при която
пострада Тодор Неделев
в Тбилиси през юни тази
година. Какво се случи в
първите секунди след
сблъсъка?
- Беше ужасно. Аз бях в
автобуса, който беше
отзад и който удари рейса,
където се намираше
Тошко. Обстоятелствата,
при които стана катастрофата, бяха много лоши - в
тунел, задръстване, висока
скорост. Използвам случая
да пожелая на Неделев
бързо възстановяване и
присъединяване към Ботев
и националния отбор.
- Ти почерпи феновете
на Левски в аванс с гола
си срещу ЦСКА, оказал
се решаващ за победата.
Не всички видяха, че
след мача прегърна
малко дете?
- За мен децата са найоткровените същества.
Когато ги погледнеш,
виждаш в очите им една
огромна искреност. Те
изпитват истинска радост,
когато си до тях и когато
те докоснат. Стана така,
че ние се прибирахме към
съблекалнята и едно
момченце беше застанало
близо до мен. Гледаше ме
с едни мили очички и
просто ми се прииска да
го прегърна и вдигна. То
грейна от щастие, а аз
много се зарадвах от
реакцията му, от чувството, което изпита. Беше
прекрасно преживяване! ç

Âòîðè óñïåõ çà
ìëàäèòå „ëúâ÷åòà“
Националният отбор на
България за младежи до 20
години записа втори успех
на европейското първенство по волейбол в Италия.
Момчетата на Мартин Стоев се наложиха над Португалия с 3:1 гейма в третия
си мач от Група II, който се
игра във Васто. Най-много
точки за българския тим отбеляза Александър Николов.
Така младите "лъвчета"
имат 2 победи, 1 загуба и 5
точки в групата. Успехът запазва шансове им да заемат едно от първите две места в групата и да продължат
на полуфиналите. Това, разбира се, преминава през
следващи победи в груповата фаза.
Днес от 16 часа България
ще играе срещу отбора на
Чехия, който до момента също има две победи и една
загуба. Чехите постигнаха успех с 3:0 гейма над Гърция
във втория мач за деня.
Начело в класирането е
Белгия с пълен актив от 9
точки. В двубой от третия
кръг белгийците победиха с
3:1 гейма Финландия. ç

Ñîëåíè ãëîáè
íàëîæè ÁÔÑ
Левски отнесе общо 13
300 лева глоба от Дисциплинарната комисия след
дербито с ЦСКА. Заради
хвърлената бомбичка по човек от щаба на "армейците"
"сините" бяха наказани да
играят една домакинска срещу без публика. Това означава, че мачът на Левски с
Ботев (Пд) на 8 октомври ще
се състои без зрители. Припомняме, че физиотерапевтът на ЦСКА Иван Христов
разказа след дербито, че е
пострадал от хвърлена бомбичка и показа снимки.
На ЦСКА също бяха наложени наказания. Вратарят
Густаво Бусато е глобен с
3000 лева заради средния
пръст, размахан към феновете на Левски. Защитникът
Иван Турицов гори за два
мача за червения картон. ç

Íîâîòî ïîïúëíåíèå Àáäóëàõè Øåõó ñ íàé-ãîëÿìà çàïëàòà íà „Ãåðåíà“
Последното ново попълнение на Левски Абдулахи
Шеху се превърна в най-скъпоплатения футболист на тима. Нигерийският национал
ще прибира по 9000 евро на
месец на "Герена". Нито един
от останалите играчи в клуба не взима подобна сума
в момента. Халфът подписа
със столичани до края на
сезона, а в контракта му
има клауза за удължаването му след изтичането на
срока.
Нигериецът е доста поливалентен футболист, който
по дефиниция е дефанзивен
халф, но може да играе и
като централен бранител,
както и по десния фланг на
защитата. Именно универсалните му качества са убедили Мъри да даде зелена
светлина за трансфера, въпреки че 29-годишният футболист няма официални мачове от юни тази година.

Абдулахи Шеху дойде с богата визитка на "Герена". Той има 42 участия за националния отбор на Нигерия,
с който става и бронзов медалист на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година.

Шеху вече направи неофициалния си дебют за "сините" по време на контролата на дублиращия тим срещу Сливнишки герой (4:0),
когато действаше като централен защитник и престоя
на терена 45 минути. Нигериецът ще вземе участие и
в проверката на водения от
Елин Топузаков тим срещу
втория отбор на Славия в
събота, 24 септември от 14
часа на стадион "Александър Шаламанов".
Шеху дойде с богата визитка на "Герена", като в професионалната си кариера е
носил екипите на Кано Пиларс, Ал Касидия, Униао Мадейра, Анортозис, Бурсаспор и Омония (Никозия). Той
има и 42 участия за националния отбор на Нигерия, с
който става и бронзов медалист на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през
2016 година. ç
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Тв програма - сряда, 21 септември
ÁÍÒ 1

bTV ACTION

05.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов
09.00 По света и у нас
09.05 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов
09.20 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.35 Малки истории
13.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Пакостникът Чорапчо - аним. филм
14.30 Тренк, малкият рицар - аним. филм
15.00 Анн с двойно "Н" 2 - тв филм /2
епизод/
16.00 Парламентарни избори 2022: Диспути
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.30 Гласовете на България
21.00 БНТ представя - Всеки има своя
Бог - Васил Михайлов
22.00 Аз и моите жени - тв филм /4
епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.25 Банско джаз фестивал 2022: Arifa
/Нидерландия/
00.25 100% будни /п/
02.00 Култура.БГ /п/
03.00 Малки истории /п/
03.15 Олтарите на България
03.25 Анн с двойно "Н" 2 - тв филм /2
епизод/п/
04.10 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.40 България в 60 минути с Мариана
Векилска /п/

05.15 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 14
06.00 Анимационен блок (премиера):
"Дракони: Надпревара до предела"
- сериал, еп. 15 - 18
08.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 14
09.00 "Червената линия" - сериал, еп. 5
10.00 "Легендите на утрешния ден" сериал, с. 7, еп. 2
11.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 13
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 7,
еп. 9
13.00 "Опасна майка" - трилър (тв филм,
Канада, 2017), режисьор Кристин
Конрад, в ролите: Карън Клийш,
Кърби Блис Блантън, Мади Мартин,
Ричард Рой Сътън, Джеймс Хикс
15.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 15
16.00 "Червената линия" - сериал, еп. 6
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 7,
еп. 10
18.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 14
19.00 Часът на супергероите (премиера):
"Легендите на утрешния ден" сериал, с. 7, еп. 3
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Съдебна
зала: Ел Ей" - сериал, еп. 21
21.00 Премиера: "Пътят на парите" - сериал, с. 2, еп. 4
22.00 Бандата на Екшън: "Пътят на Юпитер" - фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2015), режисьори Анди
Уачовски и Лана Уачовски, в ролите: Мила Кунис, Чанинг Тейтъм,
Дъглас Буут, Еди Редмейн, Шон
Бийн, Гугу Ембата-Ро, Тери Гилиъм,
Джеймс Д`Арси, Ванеса Кърби,
Тапънс Мидълтън, Мариа Дойл Кенеди и др.
00.30 "Пътят на парите" - сериал, с. 2,
еп. 4
01.30 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 14
02.30 "Легендите на утрешния ден" сериал, с. 7, еп. 3
03.30 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 7,
еп. 10
04.30 "Червената линия" - сериал, еп. 6

bTV
05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещ Златимир Йочев
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели"
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 "Лекар в планината" - сериал, с.
15, еп. 16 (последен)
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично
предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" - куиз шоу с водещ
Михаил Билалов
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" сериал, с. 4, еп. 26
21.00 "Фермата: Мостът на времето" риалити, с. 8
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Прокуратура Чикаго" - сериал,
еп. 12
00.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3,
еп. 14
00.50 "Като на кино" - предаване за кино
01.00 "Революция Z: Секс, лъжи и музика" - сериал, еп. 4
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
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bTV COMEDY
05.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
06.00 "Бруклин 99" - сериал, с. 3, еп. 1, 2
07.00 "Да живее крал Джулиън!" - сериал, анимация, с. 3
07.30 "Да живее крал Джулиън!" - сериал, анимация, с. 2
08.30 "ФейсБог" /п./ - сериал
09.30 "Маркъс" /п./ - сериал
10.00 "Овцата Шон: Фармагедон" - анимация, комедия, приключенски, семеен (Великобритания, САЩ, Франция, 2019), режисьори Уил Бечър и
Ричард Фелън
11.45 "Безкрайна фиеста" /п./ - сериал
13.00 "ФейсБог" /п./ - сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "Маркъс" /п./ - сериал
16.00 "Фитнес" - сериал, с. 2, еп. 5, 6
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
17.30 Премиера: "Безкрайна фиеста" сериал, еп. 3, 4
19.00 "Маркъс" - сериал, с. 2, еп. 4, 5
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал, еп. 90
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 11,
еп. 9
22.30 "Маркъс" /п./ - сериал
23.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 2
00.00 "Овцата Шон: Фармагедон" /п./ анимация, комедия, приключенски, семеен (Великобритания, САЩ,
Франция, 2019)
02.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Домашен арест" - сериал, с. 4
04.00 "ФейсБог" /п./ - сериал

Времето
Днес ще
има променлива, често
значителна
облачност. На
места
ще
превали. Вятърът ще е
слаб до умерен от северозапад.
Хладно за
втората половина от септември с минимални температури между 5° и 10° и максимални - между 14° и
19°, по Черноморието и в югоизточните райони до
22°-23°.
НИМХ/БТА

ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

ÇÅÌß
София 1301
ул. „Позитано“ 20А
факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg
bTV Cinema, 19.00 ч., "Умираща светлина" - екшън,
трилър (САЩ, 2014), режисьор Пол Шрейдър,
в ролите: Никълъс Кейдж, Антон Йелчин,
Александер Карим, Ирен Жакоб, Томива Едун,
Аймен Хамдуши и др.
Íîâà òåëåâèçèÿ

bTV Cinema
05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал, с.8 еп.7, 8
08.30 "Лигата на справедливостта - атаката на гибелния легион" - анимация, екшън, приключенски (САЩ,
2015), режисьор Рик Моралес
10.00 "Вътрешна сигурност" - сериал, с.8
еп.9, 10
12.15 "Лигата на справедливостта: Богове и чудовища" - анимация, екшън
(САЩ, 2015), режисьор Сам Лю
13.45 "Извън играта" - драма, спортен
(САЩ, 2020), режисьор Гавин О’Конър, в ролите: Бен Афлек, Джанина
Гаванкар, Хейс Макартър, Микела
Уоткинс, Глин Търман, Марлийн
Форте, Лукас Кейдж и др.
16.00 "Изход: Богове и царе" - екшън,
драма, религиозен (САЩ, 2014),
режисьор Ридли Скот, в ролите:
Крисчън Бейл, Джоуел Еджъртън,
Бен Кингсли, Голшифте Фарахани,
Сигорни Уивър, Индира Варма, Джон
Туртуро, Бен Менделсон и др.
19.00 "Умираща светлина" - екшън, трилър (САЩ, 2014), режисьор Пол
Шрейдър, в ролите: Никълъс Кейдж,
Антон Йелчин, Александер Карим,
Ирен Жакоб, Томива Едун, Аймен
Хамдуши и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Х-Мен началото: Върколак" - фантастика, екшън, приключенски
(САЩ, Великобритания, 2009), режисьор Гавин Худ, в ролите: Хю
Джакман, Лив Шрайбър, Райън Рейнолдс, Дани Хюстън, Кевин Дюранд, Доминик Монахан, Тейлър
Кич и др.
23.15 "Петдесет нюанса освободени" романтичен, драма, еротичен (САЩ,
2018), режисьор Джеймс Фоули, в
ролите: Дакота Джонсън, Джейми
Дорнан, Тайлър Хеклин, Ерик Джонсън, Ариел Кебъл, Рита Ора, Макс
Мартини, Люк Граймс, Брант Дохърти и др. [14+]
01.15 "Вътрешна сигурност" - сериал, с.8
еп.9, 10
03.30 "Петдесет нюанса по-тъмно" - драма, романтичен (САЩ, 2017), режисьор Джеймс Фоули, в ролите:
Дакота Джонсън, Джейми Дорнан,
Ким Бейсингър, Ерик Джонсън, Бела Хийткът, Робин Лий, Фей Мастерсън, Люк Граймс, Елоиз Мъмфорд и др. [14+]

05.20
06.00
09.30
12.00
12.30
13.30
15.00
16.00
16.10
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.30
23.00
23.30
00.30
01.20
02.00
03.40

"Пресечна точка" /п/
"Здравей, България"
"На кафе" - предаване на NOVA
Новините на NOVA
"Една жена" - сериал
"Ти си моята съдба" - сериал
"Не ме оставяй" - сериал
Новините на NOVA
"Пресечна точка" - публицистично
шоу
"Откраднати мечти" - сериал
"Голямото преследване" (премиера) - телевизионна игра
Новините на NOVA
"С река на сърцето" (премиера) сериал, сезон 1
"Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 4
"Братя" (премиера) - сериал, сезон 5
Новините на NOVA
"Военни престъпления: Лос Анджелис" - сериал, сезон 7
"Черният списък" - сериал, сезон 1
"Домът, в който си роден, е твоята
съдба" - сериен филм
"Не пускай ръката ми" - сериал
"Песента на живота" - сериал

Êèíî Íîâà
06.30
07.00
09.00
11.00

13.00

15.10
17.40

20.00
21.00

23.00
00.00

"В кадър"
"Г-н Беля" - анимационен филм
"Кралско Корги" - аним. филм
"Предизвикай любовта" - романтичен филм с уч. на Синди Бъзби,
Кристофър Ръсел, Кейтлин Страйкър, Латония Уилямс и др. /п/
"Представи си това" - комедия с уч.
на Еди Мърфи, Мартин Шийн, Яра
Шахиди, Томас Хейдън Чърч, Рони
Кокс, Никол Ари Паркър и др.
"Карате кид 2" - екшън с уч. на Пат
Морита, Ралф Мачо, Мартин Ков
"Чужденецът" - екшън с уч. на
Джеки Чан, Пиърс Броснан, Рей
Фиърън, Майкъл Макелътън, Орла
Брейди и др. /п/
"От местопрестъплението: Маями"
- сериал, сезон 10
"Добре дошли в джунглата" - екшън-комедия с уч. на Дуейн Джонсън, Шон Уилям Скот, Кристофър
Уокън, Росарио Доусън и др.
"От местопрестъплението: Маями"
- сериал, сезон 10 /п/
"Сянката на шпионина" - трилър с
уч. на Рейчъл Броснън, Бенедикт
Къмбърбач, Джеси Бъкли, Ангъс
Райт и др. /п/

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 179
ВОДОРАВНО: Каватина. Ибиси. Лепидолит. Нан. Нитинол. Камора. Велен. Колорит. Къри. Иринина (Магдалена). Тито (Денис). Инота. Пан. "Карамел". ТА.
Лагос. "Отикон". Каравелов (Любен). Зола (Емил).
Бинева (Величка). Амир. Копитото. Ат. Анев (Красимир). Дамар.Дек. Ал (Даниил). "Никита". Воле. "Унита". Ок. Перитонит. Дана (Джеймс). "Лавина". Асенов (Андрей). Риба. "Ата". "Има". Наденици. Ирод.
Танас. Катакали.
ОТВЕСНО: "Заливът Аламо". Евелина. Ветеринар.
Пако Рабан. Папилит. Габин. Ливада. Тине. "Оковите". Ети (Уйлям). Ес. Бидони. Асенова (Венка). Онан.
Нол (Дитер). "Рир". Лет (Помпоний). Лунатик. "Кал".
Кина. Овод. Ни. Аца. Икономова (Добрина). Анита.
Ит. Виталитет. Амит. Си. "Мона Лиза". Академик. "Динора". Комари. Анара. Сари. Отолит. Тоно. Ол. "Вината". Анар (Расул). Какавиди.

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.
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Мултисензорна изложба с творби на Клод Моне ще разположат на
площ от хиляди квадратни метра в Ню Йорк, съобщава АП.
Така посетителите ще
усетят силно въздействието на цветята в картините
на френския творец. Експозицията Monet's Garden:
The Immersive Experience
ще покаже картините на
Моне върху стените и подовете на сграда на "Уолстрийт", където в миналото
се е помещавала банка.
Усещането за потапяне в
творчеството на художника ще бъде подсилено благодарение на аромати, музика и лекция на няколко
езика. Посетителите ще
посрещне аромат на лавандула и водни лилии. Ще
научат повече за Моне, израстващ от художник на
реалистично изкуство, до
творец, улавящ светлината и движението. ç
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Ñàðêîôàã íà ñëóæèòåë ïðè ôàðàîíà
Ðàìçåñ Âòîðè å îòêðèò â Åãèïåò
Саркофаг от червен
гранит е открит в некропола Сакара, южно от Кайро,
забележителна находка в
региона, предаде Франс
прес.
Сакара се намира на
малко повече от 15 км.
южно от известните пирамиди на платото Гиза.
Мястото, което е част от
световното наследство на
ЮНЕСКО, е известно със
стъпаловидна пирамида на
фараона Джосер.
Саркофагът на високопоставения служител при
фараона Рамзес Втори,
управлявал Египет през 13и век пр. н. е., е открит от
екип археолози от университета в Кайро, става ясно
от съобщение на Министерството на туризма и на
паметниците на културата
на Египет.
Той е бил "секретар,
главен отговорник за
добитъка и ръководител на
хазната на Рамазеум",
мемориал, построен в чест
на Рамзес Втори в Тива,
сегашен Луксор. Освен

това е бил "отговорен за
даренията на всички
богове на Горен и Долен
Египет", обясни генералният секретар на египетския
Върховен съвет за антиките Мустафа Уазири.
Гробницата бе открита
миналата година, но наскоро е намерен гранитният
саркофаг, "покрит с надписи", за да "защитават

починалия", както и "сцени,
представящи неговите
синове и бог Хор".
Сакара разкри много
археологически "съкровища" в последните години.
Египет обяви през май
откриването на 250 саркофага и 150 бронзови статуи.
Критици смятат, че
непрекъснатите разкопки в

Френската звезда Жулиет Бинош получи наградата
за цялостно творчество на кинофестивала в Сан Себастиан. Тя каза, че артистите трябва да се научат да отказват
роли, които представят жените като обекти, предаде
АФП. Бинош, която е носителка на "Оскар", е сред найизвестните френски актриси.
"Жените в киното трябва да

се научат да отказват роли,
които ги представят единствено като нечия съпруга, т. е.
обект. Казвам "не", защото не
се интересувам."
Невинаги е лесно, но жените с кариера в киното
трябва да се научат да скачат в неизвестното. Звездата е на 58 г. Изиграла е 75
роли в киното от дебюта си
през 1983 г. досега. Носител-

ка е на "Оскар" за поддържаща роля в "Английският пациент". никога не осъжда
персонажите си, опитва се
да приеме героинята с противоречията й. Фестивалът
почита Бинош и канадския
режисьор Дейвид Кроненбърг със специалните награди "Доностия" за изключителните им постижения в киното. ç

:

Æóëèåò Áèíîø ïîëó÷è íàãðàäàòà çà öÿëîñòíî òâîð÷åñòâî

Египет са дали приоритет
на медийния спектакъл
пред солидните академични изследвания. Кайро
разчита на тези нови
открития за туризма, в
очакване на откриването
на Големия египетски
музей. Описван като "найголемият археологически
музей в света", той отвори
врати тази година. ç

Íàêðàòêî
Sofia Biting Docs
представя дебютния
филм на режисьора
Борис Попхристов

Премиерата на "Пъпна
връв" е на 29 септември в
Дома на киното, съобщават от екипа на фестивала
за документално кино.
След прожекцията публиката ще има възможност
да зададе своите въпроси
както към режисьора
Борис Попхристов, така и
към част от участниците
във филма. "Това е
първият ми филм, направен с малък бюджет, но с
голяма емоционална
инвестиция", каза режисьорът

Комедията „Билет до рая“
е най-гледана от
киноманите
Комедията с Джордж
Клуни и Джулия Робъртс
"Билет до рая" хареса наймного на българските
зрители от миналия
уикенд, сочат обобщените
данни. Опитът на разведени родители да провалят
сватбата на дъщеря си с
момче от остров Бали,
Индонезия, е проследен
вече от 16 912 зрители и
отчита 194 246 лв. На
втора позиция е "Бай Иван
2". Трето място в топ 10 е
за другата премиера анимацията "Меко казано",
създадена по приказката
на Валери Петров от
1979 г. Миналия уикенд в
киносалоните са влезли
общо 38 188 зрители

