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18-ото национално преброяване показва,
че населението на България е малко над
6,5 милиона, съобщиха официално от
Националния статистически институт. За
последните 10 години населението на
България е намаляло с 844 000 души, или

Áúëãàðèòå
îñòàíàõìå

6,5 ìèëèîíà

с 11,5%, което е и най-голямото намале-
ние на населението за всички преброява-
ния след 1985 г., когато страната ни
достигна 9 милиона жители. Общото
намаление на населението за тези
40 години е над 2,4 милиона души. < 2
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Àïåëàòèâíàòà
êîìèñèÿ ïîìèëâà
„ñèíèòå“

Кампанията за балотажа
на президентските избори
в Бразилия започна вче-
ра, след като десният на-
стоящ президент Жаир
Болсонаро успя да се
опълчи на бившия дър-
жавен глава Луис Инасио
Лула да Силва и го лиши
от бърза победа още на
първия тур в неделя.
След преброяването на
99,9% от вота, който се
проведе с машинно гла-
суване, Лула да Силва
взема 48,4% от гласовете
срещу 43,2 на сто за
Болсонаро. Така нито един
не получава над 50% от
гласовете на първи тур и
надпреварата се насочва
към балотаж на 30 ок-
томври. Изборите се ока-
заха по-оспорвани, от-
колкото прогнозираха по-
вечето проучвания, като
Болсонаро даде тласък на
кампанията си, след като
настоя, че не може да се
има доверие на сондажи-
те. Ако той успее да спе-
чели втори мандат, ще
наруши вълната от победи
на леви политици в реги-
она през последните го-
дини - Мексико, Колум-
бия, Аржентина, Чили. ç

Ëóëà äà Ñèëâà
è Áîëñîíàðî
îòèâàò íà
ïðåçèäåíòñêè
áàëîòàæ
â Áðàçèëèÿ

Апелативната комисия на
БФС измени наложеното
на "сините" наказание от
Дисциплинарната комисия
и в крайна сметка на
мача с Ботев (Пловдив)
от Първа лига на 8 ок-
томври ще могат да при-
състват фенове. Вместо
целия стадион, затворен
ще бъде само сектор "А"
на "Виваком Арена - Ге-
орги Аспарухов", като това
не включва закритите
помещения, ВИП ложите и
зоните.  Припомняме, че
заради пострадалия от
хвърлена бомбичка от
феновете на Левски
физиотерапевт на ЦСКА
Иван Христов, "сините"
бяха наказани от Дисципа
с един мач без публика и
4000 лева.9
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Çà äà ÿ èìà
ÁÑÏ, å íóæíî
àâòåíòè÷íî
ëèäåðñòâî

ко Корнелия
Нинова е имала
мисия в БСП - тя
явно вече е

А

Няма да подкрепим
правителство с мандат
на ГЕРБ. Няма да се
коалираме с ГЕРБ и
ДПС. Няма да подава-
ме оставка. Това бе ко-
ментарът на лидерката
на БСП Корнелия Ни-
нова след изборите.

Оставката ни в мо-
мента се иска от хора,
които в цялата кампа-
ния работеха против
БСП. Вижте интервю-
тата им - че БСП ще
падне под бариерата.

Íèíîâà íÿìà äà ïîäàäå îñòàâêà
êàòî ëèäåð íà ÁÑÏ

изчерпана. Защото 130-
годишната лява партия на
България се е запътила
към небитието заедно с
държавата, която е най-
бедната и затъваща в
социална, демографска и
здравна криза в Европа.
В същото време Социа-
листическата партия
копае електоралното
дъно. Това е абсурдно и
неестествено!

Малко статистика.
През 1990 г. за БСП
гласуват 2 млн. и 880
хил. българи, през 1994 г.
- 2 млн. и 258 хил., а
през 1997 г. като пора-
жение бе разглеждан
резултатът от малко под
1 млн. гласа. В годините
на управлението на ГЕРБ,
БСП бе припознавана
като основна опозиция и
алтернатива, която
събира протестния вот. Но
днес съвсем не е така…
За 18 месеца, от април
2021 г., БСП е в състоя-
ние на свободно падане
(цит. Костадин Паскалев).
От 480 хил. гласа през
април м. г. дойдоха
срамните 265 хил. през
ноември, за да се стигне
до дъното от 230 хил.
гласа на вота от 2
октомври 2022 г. БСП,
която беше първа или
втора партия в България
на 30-годишния преход,
при председателството на
Нинова стигна позорното
пето място в парламен-
та!? И се подреди след
десните ГЕРБ и ПП, след
малцинствената ДПС и
даже след антисистемна-
та "Възраждане"!

Очевидно е, че
соцпартията е в тежка
електорална, идейна,
морална, организационна
и кадрова криза. А
основата е - криза на
лидерството, породена от
действията, бездействия-
та и самоуправството на
председателя Корнелия
Нинова, политики, довели
до унижение, невиждано в
дългогодишната история
на левицата. И ако
спешно не се вземат
мерки, може БСП да се
окаже на път без изход.

Причината е както
отваряне на всевъзможни
фронтове вътре в партия-
та и в лявото пространст-
во - репресия към "врага
с партиен билет", така и
безпринципни коалиции
с десни, антикомунисти-
чески и русофобски
сили, които обезличиха
партията.

” Изборите на 2 октомври са с най-ниска
активност от 33 години насам: "Гласувалите са
малко над 2 млн. и 500 хил. души. Тази бройка
ще се промени, но не много", подчерта говори-
телят на ЦИК Цветозар Томов.
” При предварителни, но много близки до

крайните резултати:
ГЕРБ-СДС - 632 097 гласа - 25.37%,
"Продължаваме промяната" - 503 549 гласа

- 20.21%,
ДПС - 340 211 гласа - 13.66%,
"Възраждане" - 253 321 гласа - 10.17%,
"БСП за България" - 232 101 гласа - 9.32%,
"Демократична България - Обединение" -

185 753 гласа - 7.46%,
"Български възход" - 115 588 гласа - 4.64%.

Íàé-íèñêàòà àêòèâíîñò,
ëèïñà íà íîâèÿ ïîðåäåí
„ñïàñèòåë“, çàñèëâàùè ñå
ðàçäåëåíèÿ è ìàëúê øàíñ
çà êàáèíåò îçíàìåíóâàõà
èçáîðèòå íà 2 îêòîìâðè

Вижте резултатите ни -
същите, като на пре-
дишните избори, комен-
тира Нинова.

Ние сме за това да
се носи политическа от-
говорност, особено в
трудни моменти като се-
гашните. Не приемаме
експерти да поемат та-
зи отговорност.

Така Нинова отгово-
ри на въпрос БСП ще
подкрепи ли експертен
кабинет.

"Ще подкрепим

всички мерки в социал-
ната политика - пови-
шаване на доходи и
пенсии", каза още тя.

Лидерът на БСП по-
сочи, че България не
трябва да остава без
бюджет за 2023 г.

Притеснява ни по-
нижаващата се избор-
на активност, това е ша-
мар за цялата полити-
ческа класа.

Не драматизираме
резултата, успяхме да
запазим почти същия

Íàðîäúò
удари шамар на елита

Ëåâèöàòà íÿìà
äà ïîäêðåïè
ÃÅÐÁ è ÄÏÑ,
íèòî åêñïåðòåí
êàáèíåò, îáÿâè
ëèäåðêàòà
íà ïàðòèÿòà

резултат, каза още Ни-
нова.

Коалиция "БСП за
България" зае пета по-
зиция с 9,32% от гла-
совете.

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

< 2
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” "Не подкрепям никого" са осма сила
с 87 378 души.

” ГЕРБ и ДПС печелят в страната, а ПП -
в София.

” Миналогодишните победители от ИТН
днес са под чертата, "Възраждане" удвоява
гласовете, ДБ вдига леко с 19 000 гласа,
но другите досегашни управляващи са
в срив - ПП с една четвърт, или 170 000 изби-
ратели.

” ПП и БСП отказват коалиция с ГЕРБ
и ДПС - съставянето на кабинет засега изглеж-
да много трудно, от "Възраждане" твърдят,
че правителство ще има, ако това поиска
посолството на САЩ.

< 2, 3

Държавният глава
Румен Радев
връчи пагони

на "бригаден генерал"
на полк. Станимир
Йорданов, когото
назначи с указ за

директор на дирекция
"Операции и подго-

товка" в Щаба
на отбраната, и

на полк. Димитър
Хлебаров, който става

командир на
Командването

за комуникационно-
информационна

поддръжка и
киберотбрана

< 2

Снимка
Администрацията
 на президента

< 12
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Ìàëêî íàä 6,5 ìèëèîíà å
íàñåëåíèåòî íà Áúëãàðèÿ

Населението на страна-
та към 7 септември 2021 г.
е 6 519 789 души. Нацио-
налният статистически
институт представи данни-
те от последното преброя-
ване, което се проведе
миналата година, съобщи
БНТ. Жените са 3 383 527,
а мъжете 3 136 262. Между
двете преброявания сме
намалели с 844 781 души,
или с 11,5%.

Директорът на дирек-
ция "Демографска и соци-
ална статистика" в НСИ
Магдалена Костова уточни,
че в периода между
последните две преброява-
ния населението на стра-
ната е намаляло с 844 781
души, или с 11,5 процента.
Средногодишният темп на
намаление на година се
увеличава от 0,7 на сто
през периода 2001 - 2011 г.
на 1,2 през периода
2011 - 2021 година.

Факторите, които
оказват влияние върху
броя на населението на
страната, са естественото
движение (раждания и
умирания) и външната
миграция, посочват от
НСИ. Намалението на

Çà ïîñëåäíèòå 10 ãîäèíè
íàñåëåíèåòî íà Áúëãàðèÿ å
íàìàëÿëî ñ íàä 844 õèëÿäè

населението в резултат на
отрицателния естествен
прираст е -501 хил., или
59,3% от общото намале-
ние.

Естественият прираст
за всички години от пери-
ода между преброяванията
през 2011 и 2021 г. е
отрицателен, като най-
голямо е намалението на
броя на населението през
2021 година (-90 317 души).

Задълбочават се негативните демографски тенденции в страната
Кадър БНТ

области живее 41,7 про-
цента от населението на
страната. Най-малка е
област Видин с население
75 408 души, или 1,2 на
сто от населението на
страната.

Към 7 септември 2021 г.
населените места в стра-
ната са 5 257, от които 257
градове и 5000 села. В
градовете живеят 4 782 064
души, или 73,3%, а в
селата - 1 737 725 души,
или 26,7% от населението
на страната, показват още
данни от проучването на
НСИ.

В периода между двете
преброявания населението
в градовете е намаляло с
556 хил., или с 10,4%, а в
селата с 289 хил. (14,2%).ç

Ïðîìåíÿò ðàçïðåäåëåíèåòî
íà ìàíäàòèòå

Ако НСИ беше обявил данните от преброяването по-рано,
това щеше да се отрази на разпределението на мандатите в изби-
рателните райони, коментира вчера доц. Цветозар Томов от ЦИК.

Тъй като НСИ обяви резултатите от последното преброяване
вчера, за разпределението на мандатите на отминалите избори
са използвани данните от предишното преброяване. След като
вече има нови данни за броя на населението, вероятно ще се
наложи ЦИК да преразгледа разпределението на мандатите пре-
ди следващите избори, коментира доц. Томов.

Останалите 40,7% от
намалението се дължат на
външната миграция, или
на броя на лицата, напус-
нали страната през перио-
да 2011 - 2021 година (344
хил. души).

Най-голяма по размер

остава област София
(столица) с население 1
124 290 души, следвана от
областите Пловдив (634
497), Варна (432 198) и
Бургас (380 286), показват
още данните на НСИ. В
четирите най-големи

Ðàäåâ: Òðÿáâà äà óâåëè÷èì îòáðàíèòåëíèòå íè ñïîñîáíîñòè
Рязкото влошаване на глобал-

ната среда за сигурност и растя-
щи рискове за региона и страна-
та налагат все повече да градим
съвременни отбранителни способ-
ности, да постигаме високо ниво
на оперативна съвместимост с на-
шите съюзници и на подготовка
на войските и на системата за тях-
ното управление. Това каза пре-

зидентът и върховен главнокоман-
дващ на Въоръжените сили Румен
Радев на церемонията на "Донду-
ков" 2 по удостояване с висше
офицерско звание на двама бъл-
гарски военнослужещи.

Държавният глава връчи па-
гони на "бригаден генерал" на
полк. Станимир Йорданов, когото
назначи с указ за директор на ди-

рекция "Операции и подготовка"
в Щаба на отбраната, и на полк.
Димитър Хлебаров, който става
командир на Командването за ко-
муникационно-информационна
поддръжка и киберотбрана.

Президентът Радев изтъкна, че
справянето с редицата предизви-
кателства пред въоръжените ни
сили - хроничният недостиг на ре-

сурси, на съвременно високотех-
нологично оборудване, многократ-
но отлаганите програми за модер-
низация и повишаване на моти-
вацията на личния състав, на фо-
на на растящите непрекъснато по
обем и сложност задачи, изиск-
ват командири и началници с ви-
сока експертиза, професионали-
зъм и отговорност.ç

Над 70 членове на Нацио-
налния съвет на БСП внесоха
подписка за свикване на извън-
реден пленум тази събота, след
като вчера партията стигна ис-
торическо дъно, заемайки пето

Íàä 70 ÷ëåíîâå íà ÍÑ íà ÁÑÏ èñêàò ñâèêâàíå íà èçâúíðåäåí ïëåíóì
води и мерки, да бъде свикано
заседание на 50-ия конгрес на
БСП на 22.10.2022 г. за прие-
мане на решения по неотложни
въпроси и да бъде избрана гру-
па за провеждането на разго-
вори за създаване на ляво по-
литическо обединение.

В мотивите към подписката
се казва още: "БСП записа по-
редния си слаб резултат. Пар-
тията ни е в най-тежката си кри-
за досега… В момент, в който
левицата е в подем и в Европа,
и в света, когато нуждата от со-
циална закрила е припозната в
глобален мащаб след десетиле-
тия отричане, България е на път
да остане без лява партия.

Народът не вижда в БСП ля-
во представителство. Жаждата
за власт раздели, обезкуражи и
срина партията, отврати изби-
рателите."

Ãåîðãè Ãåîðãè Ãåîðãè Ãåîðãè Ãåîðãè ÃÅÎÐÃÈÅÂÃÅÎÐÃÈÅÂÃÅÎÐÃÈÅÂÃÅÎÐÃÈÅÂÃÅÎÐÃÈÅÂ

място на парламентарните из-
бори за 48-о народно събрание.

Заявленията продължават да
пристигат, съобщи пред журна-
листи на "Позитано" 20 евроде-
путатът Петър Витанов.

Той коментира, че инициа-
торите искат диалог с партий-
ните си другари за бъдещето на
БСП, който обаче да не е "от
бутафорните, в които си гово-
рим за ланския сняг". Витанов
отказа да отговори дали въпро-
сът със запазването на лидерс-
кия пост на Корнелия Нинова
ще бъде централен на пленума.
Евродепутатът коментира, че
трябва да се постави въпросът
за политиките: "Не може цял ме-
сец като социалист да слушам
как ще се коалираме с десни
партии", отбеляза Витанов, но
не даде конкретен отговор дали
БСП трябва да продължи с тази
политика.

В предложението за дневен
ред на групата социалисти от НС
на БСП се предлага на извън-
редния пленум да бъде извър-
шен анализ на резултатите от
изборите с дефинирането на из-

Само заедно и в диалог можем да спасим БСП, се казва в документа,
донесен на "Позитано" 20 от Петър Витанов

Çà äà ÿ èìà
ÁÑÏ, å íóæíî
àâòåíòè÷íî
ëèäåðñòâî

Oт стр. 1
И породени от това тежки по-
литически грешки. Позорното
"снишаване" за: антируските
санкции и гоненето на 70 рус-
ки дипломати, търговията с
оръжие за Украйна, лобистки-
те схеми на ПП с газа, както и
принципните отстъпления, ка-
то отказа за отмяната на плос-
кия данък и премахването на
търговските схеми в здравео-
пазването... Наред с всичко то-
ва е пагубната за БСП война с
президента Румен Радев, коя-
то Нинова и кръгът около нея
водят въпреки мнението на
95% от социалистите.
Всичко това е в тежък разрез
с основните принципи на БСП,
останали неизменни от време-
то на Благоев и Кирков - со-
циалистическа идеология, ру-
софилство, патриотизъм, поли-
тически морал.

Време е Корнелия Нинова
да подаде оставка или орга-
низацията да я махне от пред-
седателството. Защото само
така има шанс да се рестар-
тира и оздрави идейно, кад-
рово и организационно БСП.
Да се върне доверието на ле-
вите хора и единството на со-
циалистите!

Времето е днес, защото ут-
ре ще бъде фатално късно!

Тринадесетгодишно
момче открадна и
шофира автомобил
в Ябланица
Тринадесетгодишно момче
открадна и шофира автомо-
бил в Ябланица, съобщават от
областната дирекция на МВР
в Ловеч.  На 2 октомври след
полунощ полицията в
Ябланица е била информира-
на, че от улица в село Златна
Панега е отнет лек автомобил,
който е бил паркиран и
оставен с ключ на таблото.
Полицията е открила колата в
селото, управлявана от 13-
годишно момче от Ябланица.
То е предадено на родител.

Глоба от 100 000 лв.
на "Трейс Груп Холд"
заради жълтите павета
Глоба от 100 000 лв. се
налага на "Трейс Груп Холд" от
Столична община за допусна-
то увреждане на керамичните
(жълти) павета при ремонта
на Зона 4 от градския център,
съобщиха от Столичната
община. В края на юли
започна пренареждане на
жълтите павета като част от
ремонта на Зона 4 от центъра
на София, който приключи в
средата на септември. Кметът
на София Йорданка Фандъкова
каза през миналата седмица,
че "в участъците, в които има
размествания, ще се прена-
реждат паветата дотогава,
докато се наредят като хората
- колкото пъти трябва, толкова
пъти ще ги пренареждат",
припомня БТА.



Íàêðàòêî
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Äîñåãàøíèòå óïðàâëÿâàùè ãóáÿò ãëàñîâå,
ÃÅÐÁ è ÄÏÑ ïîâèøàâàò âëèÿíèåòî,
"Âúçðàæäàíå" ãî óäâîÿâà

При почти 100% обра-
ботени протоколи от вота,
може да се направи
сравнение на подкрепата
за формациите в реални
гласове спрямо миналата
есен.

На 2 октомври за
формацията на Костадин
Костадинов "Възраждане",
която ще има четвърта по
численост група в новия
парламент, са гласували
254 426 души срещу 127
568 на предния вот.

В сравнение с юли
2021 г. резултатът й е
утроен. Данните сочат
прилив на гласове за
"Възраждане" както в
страната, така и в чужби-
на.

 "Продължаваме промя-
ната" е загубила близо 170
000 гласа и завършва
изборите с малко над 500
000 гласа срещу над 670
000 през ноември, когато
беше първа политическа
сила. Партията има над 13
000 гласа по-малко от
вота в чужбина в сравне-
ние с миналия път, макар
да остава втора по резул-
тат зад граница.

"Има такъв народ"
регистрира тотален срив
като намалява подкрепата
си с още 150 000 гласа.
Партията на тв водещия
Слави Трифонов, която
засега остава извън
новото Народно събрание,
завършва с малко над
95 000 гласа - близо
седем пъти по-малко от
юли миналата година,
когато спечели изборите.
Според социологическите
анкети на изхода на
избирателните секции
вчера едва 62% от изби-
рателите на "Има такъв
народ" през ноември 2021
г. са повторили вота си за
партията на 2 октомври
2022 г.

Победителят ГЕРБ
възстановява част от
изгубените гласове на
предходните избори и
покачва подкрепата си до
малко над 630 000 гласа
при по-малко от 600 000
през ноември 2021 г.

За "Български възход"
на бившия служебен
премиер Стефан Янев,
която дебютира на избо-
ри, са гласували малко
над 115 000 избиратели.

ДБ увеличава гласопо-
давателите с около 19
000. В процентно отноше-
ние и съобразно подред-

бата в местата коалицията
се проваля, но движение-
то на реалната подкрепа
не показва еднозначно
черна картина за нея.

Увеличават се още
гласовете за "Възражда-
не", ГЕРБ, минимално и на
ДПС, падат на ПП, БСП,
ИТН.

ДБ сега имат
186 000 гласа,
преди година - 167 000

Не се сбъднаха някои
очаквания за по-добро
представяне на БСП: 233
000 сега, 268 000 преди.

ГЕРБ печели в почти
всички области в страна-
та с изключение на Кър-
джали, Търговище, Силист-
ра, Разград и Шумен,
където победители са
Движението за права и
свободи (ДПС).

Това показват данните
при почти 100% обработе-
ни протоколи от области-
те в страната, показва
справка в сайта на Цент-
ралната избирателна
комисия.

ГЕРБ е първа в големи-
те градове - Пловдив,
Варна, Бургас, Велико
Търново, и си връща
победата в Русе, Добрич,
Ямбол и Хасково.
Кирил Петков твърди,
че ПП остава опозиция

Ние сме в позиция на
конструктивна опозиция.
Няма да се коалираме с
ГЕРБ и ДПС, ние сме
последователни. Първата
политическа сила носи
голяма отговорност.
Отказваме да преговаря-
ме с ГЕРБ. ГЕРБ имат
голям избор, ДПС е
логичен коалиционен
партньор, например и
"златен пръст" от "Възраж-
дане", заяви в "Денят
започва" по БНТ съпред-
седателят на "Продължа-
ваме промяната" Кирил
Петков.

По думите ролята на
конструктивна опозиция е
важна с цел бдителност.
Той поясни, че няма идея
какво точно представлява
партията на Стефан Янев
"Български възход". Няма
ясна визия кой и как стои
отзад и каква е крайната
политика на партията,
уточни Петков.

"Ще бъдем гласна
опозиция. През последни-
те 7-8 месеца инфлацията

заля цяла Европа и живо-
тът стана много скъп,
много хора се разочаро-
ваха, те са в малките
населени места и решиха
да не отидат да гласуват",
добави съпредседателят
на "Продължаваме промя-
ната".
"Възраждане":
Ако каже американско-
то посолство,
ще има правителство

"Ниската избирателна
активност е присъда за
българската демокрация.
Оказва се, че 2/3 от
българските граждани не
проявяват интерес към
участие в управление на
собствената си държава и
не се интересуват от
бъдещето на нашата
държава. Това е плашещо,
защото поставя под
въпрос самото съществу-
ване на българската
държава".

Това коментира пред
БНР лидерът на "Възраж-
дане" Костадин Костади-
нов.

В Изборното студио по
"Хоризонт" Костадинов е
категоричен, че ако аме-
риканското посолство
каже, България ще има
правителство.

"Каквото и правителст-
во да се състави, то няма
да може да преодолее
кризата, в която е Бълга-
рия, без нормализация на
отношенията с Русия".

Очаквах по-висока
избирателна активност,
това е, което ме притесня-
ва, заяви за БТВ лидерът
на "Възраждане" Костадин
Костадинов.

"Ако това се задържи
като тенденция, поставяме
под въпрос самия начин,
по който легитимно функ-
ционира българската
държавност", смята той.

Костадинов призна, че
вината е във всички
политици, дори в самите
тях от "Възраждане",
защото може би не са
успели да убедят доста-
тъчно много хора да
излязат и да гласуват.

Той припомни, че в
разговорите с партиите от
предишния парламент са
се откроили различията с
тях - те са еврото, "Въз-
раждане" - не, "Възражда-
не" настоява за суверенна
външна политика, те - не.

Каквото и правителст-

"Ïðîäúëæàâàìå ïðîìÿíàòà" å çàãóáèëà áëèçî 170 000
ãëàñà è çàâúðøâà èçáîðèòå ñ ìàëêî íàä 500 000 ãëàñà

во да се създаде или да
не се създаде, ние трябва
да гледаме едно - да се
развива мирно и нормал-
но българската държава.
Ние поставяме под въп-
рос съществуването на
държавата си, посочи
Костадин Костадинов.

Трябва да изградим
държавата отново, единст-
вено можем да бъдем с
българския народ, каза
Костадинов.

Запитан дали според
него трябва да се призна-
ят анексираните украинс-
ки територии, Костадинов
припомни казуса "Косово".
И подчерта, че междуна-
родната общност би
трябвало да мери с един
аршин.

Същата тази междуна-
родна общност анексира
Косово. "Ние веднъж
приехме Косово, сега
трябва да приемем тези.
Ако не признаваме укра-
инските референдуми,
трябва още утре да оттег-
лим признаването на
Косово, е логиката на
Костадинов.

През 1999 г. НАТО
срина една държава в
тримесечна военна опера-
ция, а после анексира
известен процент от нея.
Да ви звучи познато?!,
припомни той.
ДПС: Хората ни дадоха
знак за коалиция

Българските граждани
изпратиха силен знак, че
политиците в България
трябва да си говорят, да
имат диалог и да търсят
коалиция помежду си в
името на решаването на
проблемите на хората.

Това заяви на брифинг
пред журналисти предсе-
дателят на ДПС Мустафа
Карадайъ, който коменти-
ра първите резултати след
края на изборния ден.

Карадайъ не изключи
възможна коалиция с
никоя от партиите, които
прогнозно влизат в 48-ото
Народно събрание. Стига
това да е в името на
решаването на проблеми-
те на хората и преодоля-
ването на кризите.

"За пореден път бъл-
гарските избиратели не
овластиха никого еднопар-
тийно да управлява.
Според нас българските
граждани изпратиха силен
знак, че политиците в
България трябва да си
говорят, да има диалог, да
търсят коалиция в името
на решаването на пробле-
мите на хората, а не да
има разделителни линии.
България трябва да има
стабилно мнозинство,
което да излъчи стабилно
правителство, за да има
стабилност за страната и
за българските граждани",
допълни Карадайъ.
Кирил Добрев, БСП:
На тези избори изгубих-
ме даже пенсионерите

"При ниската избира-
телна активност вчера
видяхме битка на твърдия
електорат".

Това каза пред БНР
Кирил Добрев, член на
БСП.

И допълни:
"ГЕРБ успя да си върне

първото място. А това
означава пълен провал на
трите партии, които управ-
ляваха. ПП беше онзи
романтичен вот на надеж-
дата за промяна, но това
си отиде. В политиката
трябва да имаш опит. Тези
хора се опияниха от
властта. ДПС бяха интере-
сен играч, не правеха
нищо, успяха да избегнат
да бъдат общото зло. В
такова се превърна "Въз-
раждане". Най-интелигент-
ни бяха ДБ, те не гонеха
масовост, а идентичност.

По думите му при БСП
има устойчива негативна
тенденция:

"Ние изгубихме твърдо-
то ядро на предните
избори. На тези изгубихме
най-ценното - пенсионери-
те. Има централна грешка.
Избирателите в България
не припознават БСП като
своя социален фактор.
Трябва да се търси промя-
на в политиката, в програ-
мите, в лицата... Опитът
да бъде приспана БСП е
факт".ç
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Средната брутна зап-
лата в сектор селско,
горско и рибно стопанст-
во намалява като процент
от средната заплата
спрямо други икономичес-
ки дейности, което поста-
вя под риск развитието
на сектора у нас. Това
заяви заместник-министъ-
рът на земеделието
Георги Събев пред участ-
ниците в Годишната
асамблея на Федерацията
на независимите синдика-
ти в земеделието. "Годиш-
ната средна брутна работ-
на заплата за 2020 г. на
наетите лица в аграрния
сектор е 12 059 лева,
докато в обществения
сектор тя е 14 118 лева, а
в частния - 11 643 лева,
по данни на Националния
статистически институт
(НСИ)", отбеляза замест-
ник-министър Събев. Той
посочи, че средната
работна заплата на наети-
те лица в сектора е не
само значително по-ниска
от средната общо за
икономиката, но през
последните пет години се
наблюдава тенденция на
нарастване на тази разли-
ка. Георги Събев добави,
че през 2016 г. средната
заплата в селското,
горско и рибно стопанст-
во е представлявала
77,8% от средната за
всички икономически
дейности, а през 2020 г. тя

е само 70,5% от средната.
По данни на НСИ, през
миналата година заетите в
селското, горското и
рибното стопанство са
6,3% от общо заетите в
икономиката - 193,4 хил.
лица. За периода 2016-
2021 г. броят на заетите в
сектора намалява с 5,1%,
докато общо за икономи-
ката се отчита ръст от 2%.

"Само с по-добри
условия на труд и възнаг-
раждения можем за
привлечем българите,
работещи в селското ни
стопанство на страните от
Западна и Южна Европа",
подчерта още той. В тази
връзка аграрният замест-
ник-министър информира,
че подобряването на
условията на труд на
земеделските работници в
ЕС е сред приоритетите
на европейската селскос-

топанската политика след
2023 г. "Общата селскосто-
панска политика (ОСП) за
периода 2023-2027 г.
поставя по-голям акцент
върху подобряването на
условията на труд на
земеделските работници в
ЕС и развитието на соци-
ално устойчиво земеде-
лие. За първи път т. нар.
социална условност ще се
отчита при прилагането на
ОСП", разясни Събев. Той
уточни, че най-късно от 1
януари 2025 г. земеделски-
те стопани и другите
получатели на директни
плащания подлежат на
административно наказа-
ние, ако не спазват опре-
делени изисквания, свър-
зани с трудовата заетост,
здравословните и безо-
пасни условия на труд.
Националната служба за
съвети в земеделието ще

Âúçíàãðàæäåíèÿòà
â ñåêòîð "Çåìåäåëèå"
íàðàñòâàò
ñ  ïî-ìàëêè òåìïîâå
îò  äðóãèòå
ñåêòîðè С над 280 млн. евро (560

млн. лв.) ще бъдат подпомог-
нати местните инициативни
групи от Стратегическия план
през следващия програмен пе-
риод. Това съобщи заместник-
министърът на земеделието Ге-
орги Събев при откриването
на изложение в Ямбол, къде-
то членове на местните ини-
циативни групи (МИГ) от ця-
лата страна предлагаха про-
дукти. Всички те са с одоб-
рени проекти, финансирани
по подхода "Водено от общ-
ностите местно развитие
през програмния период
2014 - 2020 г." (ВОМР). От
2023 до 2027 г. средствата
ще бъдат предоставени дирек-
тно на инициативните групи,
като те сами ще изготвят стра-
тегии, с които ще определят
приоритети и размера на по-
мощта. Събев уточни още, че
проектите не се конкурират на
национално ниво, а само в те-
риториалния обхват на групата
(МИГ).

Според Събев местните
инициативни групи трупат по-
пулярност в последните годи-
ни, като в момента на тери-
торията на България оперират
над 60. "В общините Страл-
джа, Болярово, Елхово и Тун-
джа има местни инициативни
групи и те участват активно в
изложения като днешното. То-
ва съставлява  97%  от тери-
торията на област Ямбол",
уточни Георги Събев. Според
данните на НСИ Ямболска об-
ласт е една от най-оредява-
щата като население.

Очакванията на сегашната
власт са подходът "Лидер" да
разгърне потенциала с подпо-
магането, което се предвижда
в Стратегическия план за но-
вата Обща селскостопанска
политика на ЕС. "По този на-
чин повече производители ще
имат трибуната да покажат
продуктите си директно на
крайния потребител. Това ще
повиши положителната оцен-
ка на българските продукти и
съответно тяхното търсене" до-
пълни зам. министърът. "Про-
изводителите трябва да про-
извеждат съобразно изисква-
нията, но и с емоция и жела-
ние, тогава потребителите ще
ги оценяват и предпочитат.
Държавата не трябва да седи
настрана и също има какво да
направи за постигане на тези
цели", заяви заместник-минис-
тър Събев. Допълвайки необ-
ходимостта от осъвременява-
не на българското законода-
телство, което да заложи под-
крепа за развитието на фер-
мерските пазари.ç

Ìåñòíèòå
èíèöèàòèâíè
ãðóïè ùå
ðàç÷èòàò íà 560
ìëí. ëåâà äî 2027 ã.

Два месеца преди изплаща-
нето на ренти складовете със
зърно в Добруджа се пукат по
шевовете. В тях има непродаде-
на реколта от пшеница, слънчог-
лед и царевица. "Няма пазар,
всичко е затихнало. Постоянно
излизат справки и доклади, в ко-
ито се казва, че в цяла Европа
няма царевица, дори в САЩ, но
въпреки това цена няма. Няма и
за слънчогледа", коментира Ра-
достина Жекова, председател на
Добруджанския съюз на зърноп-
роизводителите.

Реколтата от слънчоглед е
прибрана при среден добив от
257 кг/дка. Цената на зърното
от пролетта до момента се сри-
на почти двойно. При царевица-
та въпреки сравнително по-нис-
ките средни добиви от 572 кг/
дка, търговия също няма. Мно-
зина от земеделците споделят, че
вече най-важното е да изпраз-
нят складовете и да реализират
стоката, независимо от цената.

"Имаме два месеца до изп-
лащането на рентите. Всички хо-

Ïðîèçâîäèòåë îò Äîáðóäæà:

Ùå äàâàìå çúðíî
âìåñòî ðåíòè!

ра чакат, тъй като имат един куп
разходи, които тази година са ви-
соки. Инфлацията е огромна и се
надяват", описва ситуацията Ра-
достина Жекова и пояснява:"Ако
ние не си продадем стоката, ни-
що няма да има значение - зап-
лахи, оплювания. Ще даваме зър-
но вместо пари, имаме достатъч-
но".

В зависимост от добивите зе-
меделските стопани са готови да
дадат от 100 - 110 до 180 лв./
дка, показват първите прогнози
за размера на рентите в Добрич-
ка област.

В същото време обаче зър-
ното стои в складовете и прихо-
ди няма. "В договорите пише па-
рично или в натура. Който има
претенции, нека да дойде да си
вземе зърно - слънчоглед, царе-
вица, пшеница, всички колеги сме
на един хал. Ако не продадем,
няма какво да дадем. Но нали се
сещате, никой няма да иска зър-
но", допълва още Жекова.

Ситуацията на пазара се обър-
ка още през май с допускането

на украинско зърно без мито в
ЕС. "Всички трябва да сме пос-
тавени в реални условия. Когато
допуснеш играч, който няма ни-
що общо с реалността на пазар-
ната икономика, в която ти ра-
ботиш, то това вече не е пазар-

консултира земеделските
стопани за правилата,
които следва да спазват
във връзка с новото
законодателство на ЕС.

Заместник-министърът
коментира, че условията в
сектора са предизвикател-
ство в сравнение с други-
те икономически дейнос-
ти. Тенденциите са към
дигитализация, роботиза-
ция, автоматизация и тези
процеси могат да помог-
нат икономическата
тежест на сектора да се
увеличи. "Трябва да се
прави повече от заинтере-
сованите страни, за да се
подобрят условията на
труд в стопанствата и,
разбира се, възнагражде-
нията", отчете той. "В
средата на октомври
Министерството на земеде-
лието ще инициира среща
със социалните партньори
и браншовите организации,
на която ще се поставят
основите на  по-широк
дебат относно заетостта в
сектора. Очакванията са на
нея да бъдат идентифици-
рани проблемите, които го
правят неатрактивен. По
този начин целим да се
намерят работещи реше-
ния като чрез тяхното
прилагане в следващите
години да бъде подобрена
ситуацията с пазара на
труд", каза в заключение
заместник-министър
Събев.ç

на икономика. Това е геноцид!",
възмущава се производителката.
Тя допълва, че вече има официа-
лен внос на украинско олио у
нас, за разлика например от Тур-
ция, в която са въведени защит-
ни мита.ç
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По Конституция Бълга-
рия е демократична,
правова и социална
държава, но повече от 30
години след приемането
на основния закон много
от заложените в него
текстове остават с поже-
лателен характер.  В
неделя, 2 октомври,
българските граждани
отидоха да пуснат своя
вот на четвъртите парла-
ментарни избори в рам-
ките на 2 години. Уви, в
условията на безпреце-
дентно преплетени кризи
и стремглаво обедняване,
социалните теми отново
останаха на заден план.

България е трайно на
дъното на ЕС по доходи,
трудови възнаграждения
и неравенство в общест-
вото. Емиграцията, особе-
но трудовата, остава на
високи нива и подкопава
бъдещето на страната.
Въпреки всичко това
повечето политици и
партии продължават да
не виждат слона в стаята.
При това положение,
надали трябва да ни
изненадват критично
ниската избирателна
активност, разпадът на
социалната тъкан, ежед-

те пенсии на гражданите.
5. Платеното майчинст-

во - във всички случаи
поне в размер на мини-
малната работна заплата!

Според Конституцията
"Жената майка се ползва
от особената закрила на
държавата": държавата е
длъжна да й осигури
достойни условия на
живот.

6. Детски надбавки за
всички деца!

Ако родителите на
всички деца получават
адекватни детски надбав-
ки, без да е нужно да
покриват доходни крите-
рии и да преминават през
тежки проверки, България
отново ще има една
демографска мярка по
подобие на развитите
европейски държави.

7. Достъпът до социал-
но подпомагане да се
определя спрямо чистите,
не спрямо брутните
доходи

Това е допълнителна
бариера до ключови
приходи за децата и най-
уязвимите социално
граждани, която трябва
да отпадне.

8. Данъчното облекче-
ние за деца да стане
постоянна мярка

Пазарлъците с тази
ключова мярка за подкре-
па на семействата трябва
да спрат, като сумата за
приспадане от данъчната
основа в увеличения й
размер от 6000 лв. на
дете следва да се заложи
в закона и да се прилага

невните прояви на проти-
вообществено мислене и
поведение.

Време е да направим
нещо, преди тези тенден-
ции да са станали необ-
ратими. Съживяването на
социалната държава е
абсолютно наложително.
Тук посочваме 11-те
безспорни стъпки, за
които никое управляващо
мнозинство досега няма
време, желание, воля.
Като граждани трябва да
имаме смелостта да ги
изискаме.

1. Увеличаване на
минималната заплата до
поне 850 лв.

При пазарна икономи-
ка МРЗ е един от малко-
то инструменти на държа-
вата да влияе върху
трудовите възнагражде-
ния. Вдигането на МРЗ
косвено оказва натиск

върху работодателите за
увеличаване и на остана-
лите възнаграждения.

2. Необлагаем минимум
в размер на МРЗ

След реформите от
2007-2008 г. данъчната
тежест за най-богатите е
намаляла с 32%, докато за
хората със средни доходи
се е покачила с 463%. Това
трябва да спре.

3. Премахване на
максималния осигурите-
лен доход

За да плащат всички
своя солидарен принос
към здравната и пенсион-
на осигурителна система.
Край на регресивното
осигуряване.

4. Частните пенсионни
фондове - само на добро-
волен принцип

Край на гарантираните
печалби за фондовете за
сметка на негарантирани-

Åëåîíîðà Íåãóëîâà: Ëèïñàòà íà ðåäîâíî
ïðàâèòåëñòâî ñïèðà ïàðèòå êúì áèçíåñà

Трябва да се търсят варианти
за подкрепа на малкия бизнес в
посока на заетостта, като се из-
ползват всички налични публич-
ни ресурси, съветва експертът

Ако не се състави редовно
правителство след предсрочните
избори, продължаваме да сме в
ситуация, в която никой в стра-
ната не е наясно с близкото бъ-
деще. Този коментар в предава-
нето "Бизнес старт" на Bloomberg
TV Bulgaria направи Елеонора Не-
гулова, председател на Национал-
ното сдружение на малкия и сре-
ден бизнес. По думите й липсата
на редовно правителство забавя
много процеси, свързани с меж-
дуведомствената координация на
всички ведомства, които имат па-
ри и могат да ги насочат към мал-
кия бизнес. Негулова съветва ре-
довното правителство да покаже
програма за четири години, "за
да може всеки да се ориентира
какво може да направи със соб-
ствени сили, дали има вариант и
как да се подготви да ползва пуб-
личен ресурс".

Тя даде пример с проекта за
мрежа от центрове за подкрепа
на малкия бизнес, при който ня-
ма развитие. "Предишното пра-
вителство "не успя да разбере

За Негулова растящата инф-
лация, цените на енергоносите-
лите, работните заплати и нама-
лените обороти са сред "лави-
ната от фактори", които застра-
шават малкия бизнес, особено в
селските райони. "В различните
икономически сектори положе-
нието е различно, но всички са
разтревожени, защото не е въз-
можно да планират дори крат-
косрочно... Очакват се фалити и
те вече започнаха в някои сфе-
ри. Част от фирмите, които са
ориентирани за износ и са жиз-
неспособни, успяват да запазят
позиции. Тези, които в кризата
натрупаха по-добри обороти и
пазарни позиции, също са доб-
ре, но много фирми от традици-
онните за българската икономи-
ка бизнеси изпитват много се-
риозни затруднения и трябва да
получат подкрепа, за да не зат-
ворят", настоява Негулова.

По думите й бизнесът разчи-
та до голяма степен на средст-

вата от Плана за възстановяване
и устойчивост, за които са нужни
да бъдат гласувани закони от ра-
ботещо Народно събрание. "За
разлика от политиците бизнесът
не е на мандатен принцип и все-
ки ден трябва да отстояваме на-
шите позиции на пазара. Много

смисъла от нея", каза председа-
телят  на Националното сдруже-
ние на малкия и среден бизнес.
"Очакванията на бизнеса са, че
ще може да се възползва за ин-
вестиции във ВЕИ, енергийна
ефективност, но в средносрочен
план нямаме никаква идея какво
да планираме в своите инвести-
ционни намерения, посочи тя.

Негулова посочи предизвика-
телствата, пред които е изпра-
вен бизнесът. "Много от компо-
нентите в ценообразуването на
стоките и услугите непрекъснато
се променят, като в отделни сфе-
ри има и свиване на пазара и
отпадане на малки компании", на-
помни тя. Според нея повишава-
нето на цените на тока, природ-
ния газ и други суровини дирек-
тно увеличават цените за край-
ния потребител и затова трябва
да се търсят варианти за подкре-
па на малкия бизнес в посока на
заетостта, като се използват всич-
ки налични публични ресурси.

всяка година.
9. Гарантираният

минимален доход да се
изравни с линията на
бедност

Това остава безсмис-
лена мярка, ако не може
да осигури поне сносен
живот за хората. Дори
Европейската комисия го
разбира и препоръчва на
управниците ни.

10. Когато срещу
социалната помощ се
полага труд, тя да е поне
в размер на МРЗ

Четири пъти по-евтин е
трудът на бедните, които
имат нужда от социално
подпомагане дори в
настоящите нищожни
размери, отколкото на
работника, който получа-
ва минимална работна
заплата.

11. Енергийни помощи
поне за 300 kWh, колкото
е средномесечното
потребление на едно
домакинство

Либерализацията на
пазара ще доведе до
ценови скок и за битови-
те потребители. Належа-
що е спешното приемане
на определение за енер-
гийна бедност. Държавата
трябва да се погрижи не
само за бизнеса, на
който щедро раздава
помощи, а на първо
място - за гражданите, от
които в крайна сметка
произтича властта й.

Âàíÿ Âàíÿ Âàíÿ Âàíÿ Âàíÿ ÃÐÈÃÎÐÎÂÀÃÐÈÃÎÐÎÂÀÃÐÈÃÎÐÎÂÀÃÐÈÃÎÐÎÂÀÃÐÈÃÎÐÎÂÀ
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От сайта "Солидарна
България"

колеги чакат с надежда, че ще
има правителство, за да може
да прогнозират как ще мине теж-
кия сезон, за който не всички
са успели да се подготвят, а те-
зи които са - не знаят какви про-
мени да очакват", посочи екс-
пертът.ç
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РЕГЛАМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

Темите в Европейския парламент до края на 2022 г.:
енергетика, минимални заплати, условия на работа

Европейският парламент
(ЕП) се подготвя да приеме
през есента редица закони,
в това число за енергийна-
та сигурност, равенството
на половете и изкуствения
интелект.

Състоянието на ЕС
В третата си реч за със-

тоянието на Европейския съ-
юз председателят на Коми-
сията Урсула фон дер Лайен
ще очертае главните прио-
ритети и предизвикателства
пред Европа за предстоящите
12 месеца.

Депутатите ще направят
преглед на постигнатото от
Комисията през последната
година и до каква степен
очакванията на гражданите
са били изпълнени, вклю-
чително по въпроси като
енергийната сигурност и из-
мененията в климата. Деба-
тът ще се проведе в Страс-
бург на 14 септември.

Енергетика
Очаква се Парламентът

да гласува мерки за нама-
ляване на зависимостта от
руски изкопаеми горива и
засилване на добива на еко-
логично чиста енергия от
възобновяеми източници,
както и за подобряване на
енергийната ефективност.

Единно зарядно
Парламентът следва да

Проучванията на
клиентската удовлетво-
реност в търговията на
дребно показват, че
най-досадните неща за
клиентите са натоваре-
ните магазини и дъл-
гото чакане, за да бъ-
дат обслужени. Една
трета от купувачите от-
говарят, че се дразнят
от дългите опашки, а
още по-голям процент
не желаят да чакат по-
вече от пет минути на
опашка. Това кара тър-
говците на дребно да се
обръщат все по-често
към технологиите, за
да подобрят ефектив-
ността и клиентското
изживяване. Проучва-
не на японската ком-
пания за офис техника
Brother разкрива, че
36% от търговците в
Европа планират да
инвестират в хардуер и
софтуер за самотаксува-
не и да въведат или
увеличат броя на каси-

ИНОВАЦИИ

Самотаксуването е ключът за подобряване
на клиентската удовлетвореност в търговията на дребно

одобри правила за налага-
не на общ стандарт за за-
реждане на преносими елек-
тронни устройства като мо-
билни телефони, таблети и
слушалки. До есента на
2024 г. всички марки на ев-
ропейския пазар ще тряб-
ва да използват USB тип C
за зареждане. Промяната е
призвана да намали коли-
чеството на електронни от-
падъци.

Бъдещето на Европа
Депутатите са решени да

продължат работата по 49
предложения за реформи в
ЕС, направени от приклю-
чилата Конференция за бъ-
дещето на Европа. На съ-
битие през есента граждани-
те, участвали в инициатива-

та, ще бъдат информирани
за напредъка по предложе-
нията.

Минимални заплати
Първото законодателство

на ЕС за адекватни мини-
мални заплати следва да бъ-
де одобрено от Парламента
през септември. То налага на
страните в ЕС задължение
да гарантират чрез нивото
на минималната заплата, оп-
ределено в националното за-
конодателство, достоен стан-
дарт на живот.

Депутатите се надяват
правилата да доведат до ре-
ален ръст на заплатите, на-
маляване на броя на рабо-
тещите бедни и свиване на
разликата в заплащането на
мъжете и жените.

Изкуствен интелект
Парламентът ще гласува

нови правила за използва-
нето на изкуствен интелект.
Целта е да се създадат усло-
вия за използване на потен-
циала на новите технологии
в сфери като здравеопазва-
нето, околната среда и по-
литиката за климата. Депу-
татите искат ЕС да поеме во-
деща роля в тази област и
да наложи световни стандар-
ти, основани на европейс-
ките ценности и основните
права.

Равенство на половете
на работното място
Очаква се Парламентът

да одобри законодателство,
което ще повиши броя на хо-
рата от по-слабо представе-
ния пол в корпоративните
бордове до поне 40% от ди-
ректорите без изпълнителни
функции или 33% от всички
директорски постове.

Депутатите ще започнат
преговори със Съвета относ-
но директивата за прозрач-
ността на заплащането. Цел-
та на директивата е да зас-
тави определени компании
да разкрият размера на зап-
латите на мъже и жени на
една и съща позиция, което
ще улесни сравненията и ще
покаже разлики в заплаща-
нето между половете.

Условия на работа
за цифрови платформи
Парламентът работи по

подобряване на правата на
работещите за цифрови
платформи като Uber или
Deliveroo. Предложенията це-
лят да гарантират, че тези
хора имат статут на служи-
тели и могат да се възполз-
ват от него.

По оценки 90% от плат-
формите, извършващи биз-
нес в ЕС, определят хората,
които работят за тях, като
самонаети лица. В резултат
от това милиони хора не
разполагат с трудови и со-
циални права, свързани със
статута на служители.

Криптовалути
Депутатите ще приемат

правна рамка за криптоак-
тивите в ЕС. Правилата, по
които Парламентът постиг-
на предварително споразуме-
ние със Съвета през юни,
включват мерки срещу па-
зарни манипулации, изпи-
ране на пари, финансиране
на тероризъм и други прес-
тъпни дейности.

Потребителите също така
ще бъдат по-добре информи-
рани относно рисковете и раз-
ходите, свързани с криптова-
лути и други криптоактиви.

Източник: https://
www.europarl.europa.eu/

те за самотаксуване в
магазините си.

За да работи само-
таксуването гладко и да
пести време на клиен-
тите, е необходимо
всички стоки да са лес-
ни за сканиране, което
изисква лесни за чете-
не баркодове, интуитив-
ни сензорни екрани на
касите за самотаксува-
не и наличен персонал,
който да помогне на
клиентите в случай на

проблем. Особено вни-
мание трябва да се
обърне на етикетиране-
то на насипните про-
дукти, като плодове и
зеленчуци, както и на
продуктите, опаковани
от персонала в магази-
на, като хляб, сирене,
колбаси и др. Етикети-
те на тези продукти
трябва да са добре пос-
тавени, с ясно видими
баркодове, за да гаран-
тират успешното им

сканиране на касите за
самотаксуване.

Друго решение за
подобряване на клиен-
тската удовлетвореност
в магазина е внедрява-
нето на системи, които
позволяват на клиенти-
те да взимат стоки от
рафтовете и да ги ска-
нират с помощта на
ръчен скенер докато па-
заруват. Проучванията
на Scandit сред големи-
те търговци на дребно
в Европа показват, че
60% от тях или вече
предлагат самостоятел-
но сканиране или пла-
нират да го въведат в
най-скоро време, разг-
леждайки го като кон-
курентно предимство.
Въвеждането от търгов-
ците на системи за са-
мостоятелно сканиране
се разглежда като една
от мерките за връщане
на клиентите в магази-
ните след пандемията,
предоставяйки им въз-

можност за безконтак-
тно (безопасно) паза-
руване и изживяване,
което е близко до полу-
чаваното при дигитал-
ната търговия.

Практиката показва,
че клиентите предпочи-
тат да използват собс-
твените си смартфони
за самостоятелно ска-
ниране с подход, бази-
ран на приложение,
вместо да използват
скенери, предоставени
от магазина.

Самостоятелното
сканиране предоставя
редица удобства за кли-
ентите. И особено за
тези, които се нуждаят
от малък брой основ-

ни неща/стоки и не ис-
кат да чакат на опаш-
ка, за да платят и на-
пуснат магазина. Ос-
вен това, чрез самос-
тоятелното сканиране
на продуктовите барко-
дове клиентите могат да
получат повече инфор-
мация за продукта ди-
ректно на екрана на мо-
билното си устройство
и да направят инфор-
миран избор/покупка.
Плащанията, направе-
ни директно през ака-
унта на клиента в при-
ложение за смартфон,
премахва необходи-
мостта от чакане на
опашка и плащане на
касата.
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Äåáíå ëè ãëîáàëíèÿò
êîíôëèêò çàä úãúëà?

Референдумите в
четирите украински
области (Луганска, До-
нецка, Запорожка и
Херсонска) и обявената
паралелно частична
мобилизация в Русия са
поредната крачка в тази
верига от действия на
страните в конфликта.
Но те създават и качест-
вено нова ситуация във
войната. Която, против-
но на повечето комента-
ри, не произтича от
мобилизацията - тя
променя количествените
параметри, но не и
характера на войната.

Новото качество идва
от резултатите от рефе-
рендумите. На практика
това е политически акт,
целящ да фиксира тери-
ториалното статукво
след повече от половин
година бойни действия.
Присъединяването на
над 15% от територията
на Украйна променя
оптиката, а и ангажимен-
тите на Русия спрямо
по-нататъшния ход на
военните действия -
защото тя вече ще
разглежда войната
срещу тях като атака
срещу собствената си
територия. С всички
произтичащи от това
задължения, включител-
но конституционни. И
тогава заплахата за
използване на ядрено
оръжие престава да
звучи просто като рито-
ричен прийом.

Впрочем тук следва
да се имат предвид още
две обстоятелства.
Първо, признаването и
защитата на независи-
мостта на самообявили-
те се Донецка и Луганс-
ка република послужи
като формален претекст
за Русия да навлезе в
Украйна. Второ, не е
ясно в какви граници ще
бъде обявено присъеди-
няването на четирите
области - защото сега
Русия контролира почти
изцяло административна-
та територия на Луганс-
ка и Херсонска област,
но по отношение на
Донецка и Запорожка
област процентът е от
порядъка на 60 - 80%.

От своя страна ние,

НАТО и ЕС, също не
можем да излезем от
своя коловоз. Референ-
думите и присъединява-
нето на тези области
няма да бъдат признати
за легитимни, като това
се отнася за огромното
мнозинство държави в
света. В практически
план нашият отговор ще
се вмества в познатото:
повече санкции и повече
оръжие. Но постоянната
ескалация на санкциите

на, нито НАТО и ЕС.
Тезата на воюващите
страни е "война до
победа". Но войната до
победа означава война
до поражение - на една-
та от тях. Което, след-
вайки хода на военните
действия, означава
продължителна война на
изтощение, война на
загубите - на жертвите и
разрушенията. А изпра-
вени пред евентуалния
риск от поражение и

Ïðåç ïîñëåäíàòà ãîäèíà ñòúïêà ïî ñòúïêà, óïîðèòî, ïîñëåäîâàòåëíî
è íåîòêëîííî íèå âúðâèì êúì ãëîáàëåí êîíôëèêò. Âñè÷êè çàåäíî

от това катастрофални
последици за Европа),
е огромен.

Това, което липсва в
сегашната ситуация, е
готовността и на двете
страни да влязат в диа-
лог. Не дори за мир, а
просто за примирие, за
спиране на боевете,
което да позволи прех-
върлянето на конфликта
от военното в политичес-
кото поле. Засега и
двете страни разчитат да

народните отношения на
един своеобразен свето-
вен не-Запад. Това не е
анти-Запад - защото, за
разлика примерно от
радикалния ислям и
международния терори-
зъм, той не се опитва да
унищожи Запада. Не е и
проруски - и не случай-
но практически никоя от
тези страни не подкрепи
референдумите - най-
малкото защото повече-
то от тях се сблъскват
със сепаратистки проб-
леми у дома и не биха
искали легитимирането
на прецедент. Но основ-
ната отличителна черта
в подхода на всички
тези страни от Азия,
Африка, Латинска Амери-
ка е, че те не разглеж-
дат войната в Украйна
като битка на ценности,
тя не е черно-бяла, а е
геополитически конф-
ликт, който е в състоя-
ние да взриви света.

Мирът изчезна - не
само като факт, не дори
и като цел, а просто
като термин в междуна-
родните отношения. И
всеки, който заговори за
мир, се превръща едва
ли не във враг: в Русия
Алла Пугачова вече се
обявява за предател, а
ако днес Джон Ленън се
опитваше да изпее
"Дайте шанс на мира",
то той щеше ли да бъде
обявен за путинист.

Самият факт, че след
като вече приехме вой-
ната за легитимен и
морално приемлив
инструмент за решаване
на международни споро-
ве, днес ние спокойно,
почти академично диску-
тираме използването на
ядрено оръжие, показва
нещо много страшно - че
в нашето съзнание ние
започваме да свикваме
с подобна възможност и
дори да я приемаме
като допустима. Което
поставя ключови въпро-
си: Докъде може да
продължава ескалация-
та? Кога и как приключ-
ва войната? И най-
важното: Как ще живеем
занапред - заедно?

Любомир КЮЧУКОВ
От сп. "Ново време"

доведе до практически
почти пълно "разкачва-
не" между Русия и Евро-
па (политическо, иконо-
мическо, културно, спор-
тно, дори и като контак-
ти между хората) и на
практика почти не оста-
вя поле за нови такива.
От друга страна, засил-
ването на оръжейните
доставки, особено ако
то включва и по-далеко-
бойни ракетни и артиле-
рийски установки, които
да поставят под заплаха
територията на Русия,
също няма да бъде
стъпка към мира, а към
ескалацията на военните
действия. И на хоризон-
та все по-отчетливо
започва да се появява
въпросът дали ние,
бидейки от самото нача-
ло част от конфликта,
няма да станем и част
от войната.

Най-сериозният проб-
лем в целия този конф-
ликт е, че никой не си
поставя мира като цел -
нито Русия, нито Украй-

двете страни естествено
ще мобилизират допъл-
нителни ресурси - чо-
вешки и оръжейни. И тук
отново стигаме до въп-
роса къде е границата
на ескалацията на воен-
ните действия, защото и
Русия, и съюзниците на
Украйна разполагат с
ядрено оръжие.

Може би най-точно
рисковете от ядрен
инцидент се илюстрират
от ситуацията със Запо-
рожката АЕЦ. Русия
овладя и контролира
АЕЦ почти от началото
на войната, Украйна
естествено се стреми да
си я върне. Но когато
около една атомна
електростанция летят
куршуми и снаряди (и
тук няма неопределе-
ност: от АЕЦ стрелят
руснаци, по АЕЦ - укра-
инци), то очевидно рис-
кът да няма печеливш и
просто да не остане
нищо от самата АЕЦ, за
която воюват страните
(с всички произтичащи

постигнат нови военни
успехи, които след това
да бъдат политически
фиксирани в съответните
споразумения. За съжа-
ление дори примирието
се разглежда не като
стъпка към мира, а като
етап от войната - пауза,
която може да бъде
използвана от противни-
ка за прегрупиране и
укрепване на позициите
за бъдещи офанзиви.

Доста показателна в
това отношение бе диску-
сията в рамките на Об-
щото събрание на ООН.
Докато Русия и ние,
НАТО и ЕС, обосновавах-
ме защо войната трябва
да продължи, то всички
останали, начело с гене-
ралния секретар на ООН
Антониу Гутериш, обсъж-
даха как тя да бъде
прекратена, настоявайки
за мирни преговори.

Това очерта контурите
на една все още неясна,
но постепенно придоби-
ваща видимост тенден-
ция - появата в между-
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Секретните преговори
между Русия и Германия за
регулиране на проблемите
им със "Северния поток 1"
и "Северния поток 2" тряб-
ваше да бъдат  предотвра-
тени на всяка цена.

Войната за икономичес-
ките коридори навлезе в на-
жежена до червено неизс-
ледвана територия: терорът
на тръбопровода. В резул-
тат на сложна военна опе-
рация, изискваща внима-
телно планиране, вероятно
включваща няколко участ-
ници, четири отделни учас-
тъка от "Северен поток" (NP)
и "Северен поток 2" (NP -2)
бяха взривени близо до ос-
тров Борнхолм.

Шведски сеизмолози са
изчислили, че мощността
на експлозиите може да
достигне еквивалента на до
700 кг тротил. И "Северен
поток", и "Северен поток 2",
близо до силните течения
около Борхолм, са на дъ-
ното на морето на дълбо-
чина 60 метра. Тръбите са
изградени от стоманобе-
тон, способни да издържат
на ударите на котви на са-
молетоносачи и са практи-
чески неразрушими без се-
риозни експлозивни заря-
ди. Операцията, която пре-
дизвика две изтичания бли-
зо до Швеция и две близо
до Дания, трябва да е би-
ла извършена с помощта
на модифицирани подвод-
ни дронове.

Всяко престъпление има
мотив. Руското правителс-
тво искаше - почти до сте-
пен на саботаж - да про-
дава нефт и природен газ
на ЕС. Идеята, че руското
разузнаване ще унищожи
тръбопроводите на "Газп-
ром" е повече от смешна.
Всичко, което трябваше да
направят, беше да затворят
клапаните. "Северен поток
2" дори не работи по поли-
тическо решение от Бер-
лин. Потокът на газ в Се-
верно море беше възпре-
пятстван от западните сан-
кции. Освен това подобен
акт би означавал загуба на
ключови стратегически
лостове на Москва за вли-
яние върху ЕС.

Дипломатически източ-
ници потвърждават, че Бер-
лин и Москва са участвали
в тайни преговори за раз-
решаване на проблемите
както на "Северен поток",
така и на "Северен поток
2". Следователно, те тряб-
ваше да бъдат спрени. Гео-
политически, организация-
та, която има мотив да от-
ложи сделката, анатемосва
възможен съюз между Гер-
мания, Русия и Китай на хо-
ризонта.

Възможността за "безп-
ристрастно" разследване на
такъв монументален акт на
саботаж, освен това коор-
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е шляел в датски води от
средата на септември; че
НАТО пише в Туитър за тес-
тване на "нови безпилотни
системи в морето" в деня
на саботажа. Да не гово-
рим, че Der Spiegel публи-
кува поразителен отчет,
озаглавен "ЦРУ предупре-
ди германското правител-
ство за недопустимост на
атаки срещу тръбопроводи-
те в Балтийско море", кое-
то може би е умела игра
на правдоподобното отри-
чане.

От руското външно ми-
нистерство бяха остри ка-
то бръснач: "Инцидентът е
станал в район, контроли-
ран от американското ра-
зузнаване". Белият дом бе-
ше принуден да "изясни", че
президентът Джо Байдън -
във видеоклип от февруа-
ри, който стана вирусен -
не е обещал да унищожи
"Северен поток 2"; той обе-
ща "да не го оставя" да ра-
боти. Държавният департа-
мент на САЩ заяви, че иде-
ята за участието на САЩ е
"абсурдна".

Говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков трябваше
да изложи голяма част от
реалността: повредата на
тръбопровода се превър-
на в "голям проблем" за Ру-
сия, която на практика за-
губи маршрутите си за дос-
тавка на газ за Европа. И
двете линии на "Северен
поток" бяха пълни с газ и
най-важното, бяха готови
да го доставят в Европа;
Песков загадъчно призна-
ва, че преговорите с Гер-
мания продължават. Пес-
ков добави още, че "този
газ е много скъп и сега це-
лият се издига във възду-
ха". Той повтори, че нито
Русия, нито Европа са спе-
челили нещо от саботажа,
особено Германия.

Сега за голямата карти-
на. "Тръбопроводният те-
рор" е част от офанзивата
на Щраус за тласкане на
разделението между Русия
и Германия до пределно ни-
во (както те го виждат). За
да се разбере този фено-
мен, трябва да се прочете
книгата "Лео Щраус и кон-
сервативното движение в
Америка: Критична оценка"
от Пол Е. Готфрид (Cam-
bridge University Press, 2011).
Лео Щраус, немско-еврей-
ски философ, който е пре-
подавал в Чикагския уни-
верситет, е в основата на
това, което по-късно, по
много мъчителен начин, се
превърна в доктрината Вол-
фовиц, написана през 1992
г. като Наръчник за плани-
ране на отбраната, който
дефинира "мисията на Аме-
рика в ерата след Студена-
та война".

диниран от НАТО, е нищож-
на. Със сигурност ще бъдат
намерени фрагменти от ек-
сплозиви/подводни дроно-
ве, използвани за операци-
ята, но доказателствата мо-
же да са фалшифицирани.
Атлантиците вече обвиняват
Русия. Това ни оставя с
правдоподобни работни хи-
потези.

Тази хипотеза е изклю-
чително здрава и изглеж-
да, се основава на инфор-
мация от източници на рус-
кото разузнаване. Разбира
се, в Москва вече имат доб-
ра представа за случилото
се (сателитите и електрон-
ният мониторинг работят 24
часа в денонощието, 7 дни
в седмицата), но няма да
го обявят.

Хипотезата се фокусира
върху полския флот и спе-
циалните сили като физи-
чески извършители (доста
правдоподобно; докладът
предлага много добри вът-
решни подробности), аме-
риканско планиране и тех-
ническа подкрепа (много
правдоподобно) и помощ от
датските и шведските въо-
ръжени сили (неизбежно
предвид това, че беше мно-
го близо до техните тери-
ториални води, дори ако бе-
ше в международни води).
Тази хипотеза се връзва
добре с разговор с висо-
копоставен източник от гер-
манското разузнаване, кой-
то каза на The Cradle, че
Bundesnachrichtendienst
(BND или германското ра-
зузнаване) са "бесни", за-
щото "не са в течение".

Разбира се, че не са. Ако
тази хипотеза е вярна, то-
гава очевидно е била анти-
германска операция, която
потенциално може да еска-
лира във война в рамките

на НАТО. Често цитираният
член 5 на НАТО - "нападе-
ние срещу един от нас е
нападение срещу всички
нас" - ясно не казва нищо
за нападение на НАТО сре-
щу НАТО. След пробиване-
то на тръбопровода НАТО
излезе с кратко изявление,
в което "вярва", че случи-
лото се е саботаж, и ще "от-
говори" на всяка умишлена
атака срещу негова критич-
на инфраструктура. "Севе-
рен поток" и "Северен по-
ток 2", между другото, не са
част от инфраструктурата
на НАТО.

Цялата операция е тряб-
вало да бъде одобрена от
американците и да бъде
разгърната под тяхната тър-
говска марка "Разделяй и
владей". Под "американци"
в този случай се разбира
неоконсерваторите и неоли-
бералите, които управляват
правителствения апарат във
Вашингтон.

Това е обявяване на вой-
на срещу Германия, бизне-
са и гражданите на ЕС, а
не кафкианската машина на
еврократите в Брюксел. Не
се заблуждавайте: Брюксел
се управлява от НАТО, а не
от шефа на Европейската
комисия (ЕК) и обезумяла-
та русофобка Урсула фон
дер Лайен, която е просто
скромна слугиня на финан-
совия капитализъм. Нищо
чудно, че германците абсо-
лютно мълчат; досега никой
от германското правителс-
тво не е казал нещо същес-
твено.

Различни бърборци са
наясно с туита на бившия
полски министър на отбра-
ната и настоящ евродепу-
тат Радек Шикорски: "Бла-
годарим ви, САЩ". Но по
каква причина нищожната

Полша ще е на предна ли-
ния? Налице е атавистична
русофобия, редица много
объркани вътрешни полити-
чески причини, но преди
всичко съгласуван план за
нападение над Германия,
изграден върху спотаено
негодувание, включително
нови искания за репарации
за Втората световна вой-
на. Поляците също са ужа-
сени, че с частичната мо-
билизация на Русия и но-
вата фаза на специалната
военна операция, която
скоро ще бъде трансфор-
мирана в антитерористич-
на операция, украинското
бойно поле ще се измести
на запад. Украинският ток
и отопление със сигурност
ще бъдат разбити. Милио-
ни нови бежанци от Запад-
на Украйна ще се опитат да
преминат в Полша.

В същото време има усе-
щане за "победа", предста-
вено от частичното отваря-
не на Балтийската тръба в
северозападна Полша -
почти едновременно със са-
ботажа.

Baltic Pipe ще транспор-
тира газ от Норвегия до
Полша през Дания. Макси-
малният капацитет е само
10 милиарда кубически мет-
ра, десет пъти по-малко от
обема, доставян от "Севе-
рен поток" и "Северен по-
ток 2". По този начин Baltic
Pipe може да е достатъчен
за Полша, но без значение
за други клиенти от ЕС.

Междувременно мъгла-
та на войната се сгъстява
всяка минута. Вече е доку-
ментирано, че американс-
ки хеликоптери са преле-
тели над саботажните цен-
трове само преди няколко
дни; че британски "научно-
изследователски" кораб се На стр. 9
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Останалият свят не виж-
да в нас либерални демок-
рации, а олигархии, които
презират своите бедни,
смята френският историк
Еманюел Тод. Преди всич-
ко се усеща възраждащ се
колониален темперамент.
Жестоката истина е, че ос-
таналият свят не ни харес-
ва. Ако трябва да избира
между Запада и руснаци-
те, има риск да избере рус-
наците, подчератава Тод в
своя статия във френското
сп. "Мариан".

Според антрополозите,
посочва Тод, 75% от насе-
лението на света е отда-
дено на семейните ценнос-
ти. "Нашият ултраиндиви-
дуализъм, феминизъм и
ЛГБТ не се харесват на ос-
таналия свят", подчертава
авторът.

"Ако ме попитат кое по-
нятие характеризира най-
добре днешния Запад, без
колебание ще отговоря:
"фалшивото съзнание". Ве-
че не знаем какви сме ние,
какви са другите и какво
мислят за нас. Позволихме
нашата индустрия и работ-
ническа класа да бъдат уни-
щожени. Неравенствата се
увеличават, а стандартът на
живот спада. В САЩ про-
дължителността на живота
на бедните намалява. Си-
лата на финансовия капи-
тал там превърна полити-
ческата система в играчка
на богатите. Навсякъде на
Запад новата образовател-
на стратификация създава
отделни светове за висшис-
тите и за полугражданите
със средно образование.

Въпреки че икономически-
те и културни трансформа-
ции позволиха на демокра-
тичните институции да про-
дължат да съществуват, те
разрушиха нравите", пише
Еманюел Тод.

„Жестоката е, че
останалият свят не ни
харесва“, отбелязва
историкът, имайки
предвид „фалшивото
съзнание“ на Запада.

"Ако трябва да избира
между Запада и руснаците,
има риск светът да избере
руснаците", посочва истори-

кът, който предрече разпа-
дането на СССР в средата
на 70-те години и рухване-
то на "американския ред" в
началото на този век.

"Западните демокрации
се преродиха", смята авто-
рът. "Ако нямаше "фалшиво
съзнание", западната нация
щеше да се смята за либе-
рална олигархия, а не за ли-
берална демокрация, но
ние все още вярваме, че
сме либерали и демократи
и продължаваме да отстоя-
ваме нашето превъзходст-
во и универсалността на на-
шите ценности", посочва
Еманюел Тод. "В името на
тези ценности, ние се бо-

Îñòàíàëèÿò ñâÿò íå âèæäà â íàñ ëèáåðàëíè äåìîêðàöèè,
à îëèãàðõèè, êîèòî ïðåçèðàò ñâîèòå áåäíè,
ñìÿòà Åìàíþåë Òîä, öèòèðàí îò ñàéòà „Ãëàñîâå“

рим с Русия, за да помог-
нем на Украйна да запази
своята независимост и те-
ритория, добавя френският
историк, цитиран от ТАСС.

Добавяйки амнезия към
"фалшивото съзнание", смя-
та Тод, Западът избра ико-
номически санкции пред из-
пращането на войници, заб-
равяйки, че санкциите в ни-
какъв случай не са инстру-
мент за война с ниска ин-
тензивност.

„Санкциите са класи-
чески инструмент
за тотална война“,
отбелязва авторът.

Санкциите имат за цел
"дестабилизиране на общес-
твото на врага и унищожа-
ване на неговия режим, ка-
то се започне със смъртта
на стари хора и деца". "Ис-
кахме да унищожим руска-
та икономика" и да постиг-
нем смяна на властта в Ру-
сия, отбелязва Тод. "При те-
зи условия не принудихме
ли сами руснаците да отго-
ворят с икономическа ес-
калация, лишавайки ни от
газ, за да дестабилизират
нашите общества и режи-
ми?", пита авторът.

Според Еманюел Тод на-
лагането на санкции е стъп-
ка към "планетарна война".
Мерките, предназначени да
задушат врага, трябва да
доведат до изчезването на
"неутралните" и тази логи-
ка кара Запада да изисква
участието на други народи
в санкциите срещу Русия.
"Нашият собствен преуве-
личен възглед за самите
нас предполага оправдание
за този ултиматум", посоч-
ва той. "Но нека приемем
за момент, като интелекту-
ално преживяване, същес-
твуването на "останалия
свят". Как ни вижда той?".

Според антрополозите,
продължава Тод,
75% от населението
на света е отдадено
на семейните
ценности.

"Нашият ултраиндивиду-
ализъм, феминизъм и ЛГБТ
не се харесват на остана-
лия свят", продължава ав-
торът.

Що се отнася до запад-
ните обвинения в "колони-
ализъм" срещу Русия, Тод
препоръчва "да се обърнем
към историята". Великобри-
тания, Франция, Холандия,
Белгия, Германия, Япония,
припомня той, бяха "жесто-
ки колонизатори на тези
страни, от които днес се
изисква послушание". Съе-
динените щати, дълго вре-
ме изпълняващи ролята на
"жандарми" на Латинска
Америка, постепенно пре-
върнаха колониалната
власт в доминираща глоба-
лизация, диктувайки прави-
ла и наказания в опит да
поддържат контрол над пла-
нетата чрез финансови ин-
струменти, интернет и во-
енните. "Но готова ли е Ин-
дия отново да се поклони
на краля на Великобрита-
ния? Желае ли Западна Аф-
рика да се подчини на
Франция, Индонезия на Хо-
ландия, Латинска Америка
и арабските страни на Съ-
единените щати, Китай на
европейците и японците?",
пита Еманюел Тод.

Според него останалият
свят "не вярва на Запада,
не се кълне в неговите ант-
ропологически и политичес-
ки ценности, вижда в него
не либерални демокрации,
а олигархии, презиращи
бедните, и отново усеща
завръщащия се колониален
темперамент".

Íà êîãî å èçãîäåí òðúáîïðîâîäíèÿò òåðîð?
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Доктрината на Волфовиц стига
направо до въпроса: всеки потен-
циален конкурент на американска-
та хегемония, особено "напреднали
индустриални нации" като Германия
и Япония, трябва да бъде смазан.
Европа никога не трябва да упраж-
нява суверенитет: "Трябва да вни-
маваме да не допуснем появата на
чисто европейска система за си-
гурност, която би подкопала НАТО
и по-специално неговата интегри-
рана военна командна структура."

Сега към Закона за ленд-лизинг
в защита на демокрацията в Ук-
райна, приет само преди пет ме-
сеца. С него на Киев е осигурен
"безплатен обяд" за всички меха-
низми за контрол на въоръжения-
та. Всички тези скъпи оръжия се
дават на лизинг от САЩ на ЕС, за
да бъдат изпратени в Украйна.
Проблемът е, че каквото и да се
случи на бойното поле, ЕС в край-

на сметка ще плати сметката.
Държавният секретар на САЩ

Блинкен и неговата подчинена Вик-
тория "F**k the EU" Нюланд, пос-
ледователи на Щраус, сега са на-
пълно отвързани, възползвайки се
от черната празнота в Белия дом.
В сегашния момент в разделения
Вашингтон има поне три различни
бункера за власт. За всички щрау-
систи основната задача е сплоте-
ната двупартийна операция, обе-
диняваща няколко високопоставе-
ни обичайни заподозрени, за да
унищожат Германия.

Една сериозна работна хипоте-
за ги свързва със заповеди за са-
ботаж по тръбопроводите. Пентаго-
нът категорично отрече каквото и
да било участие в саботажа. Съ-
ществуват тайни канали за комуни-
кация между руския секретар на Съ-
вета за сигурност Николай Патру-
шев и съветника по националната
сигурност на САЩ Джейк Съливан.

На голямата шахматна дъска

срещата на върха на Шанхайска-
та организация за сътрудничест-
во (ШОС) в Самарканд преди две
седмици продиктува рамката за
бъдещето на един многополюсен
свят. Като добавим към това ре-
ферендумите за независимост в
ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожие,
които руският президент Влади-
мир Путин официално ще присъ-
едини към Русия. Като се има
предвид, че прозорецът на въз-
можността за пробив в Киев бър-
зо се затваря преди първите по-
риви на студена зима, както и час-
тичната мобилизация на Русия в
увеличаващата се всеобща пани-
ка на Запада, "тръбопроводният
терор" ще носи "заслугата" за ук-
репване на тактическата победа
на Щраус: Германия и Русия са
фатално разделени.

И все пак отмъщението ще бъде
неизбежно - по неочаквани начини
- дори когато Европа става все по-
украинизирана и дори полска: по

своята същност неофашистка, без-
срамна марионетка на Съединени-
те щати като хищник, а не като пар-
тньор. Много малко мозъци в ЕС
не са били достатъчно промити, за
да разберат как Европа се подгот-
вя за окончателния си крах.

Войната, която водят последо-
вателите на Щраус, настанили се
в дълбоката държава - както нео-
консерватори, така и неолиберали
- няма да стихне. Това е война сре-
щу Русия, Китай, Германия и раз-
лични евразийски сили. Германия
току-що беше победена. В момен-
та Китай наблюдава отблизо. А Ру-
сия - ядрена и хиперзвукова - ня-
ма да се уплаши. Великият майс-
тор на поезията С. П. Кавафис пи-
ше в "В очакване на варварите":
"И какво ще стане с нас сега, без
варвари? Тези хора бяха нещо ка-
то решение." Варварите вече не са
пред портата. Те са вътре в своята
златна цитадела.

Пепе ЕСКОБАР
Авторът е бразилски

политически наблюдател
От unz.com; превод и редакция: BIG5

Джо Байдън
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10 Китай

За последните десет го-
дини Китайската народна
република се е развила тол-
кова и е постигнала такива
резултати, каквито колек-
тивният Запад, който има-
ше пълен контрол над поч-
ти цялото земно кълбо в
продължение на няколко
века, не успя за 100 годи-
ни. И това не е преувели-
чение. Прост поглед върху
фактите и статистиките го
доказва.
Изумително е също, кога-

то си помислим, че

през 1980 г. БВП на
глава от населението
на Китай е едва
200 долара, а към края
на 2022 г. се очаква да
стигне почти 12 000
долара
и то по западни данни. Още
по-изумителното е, че по-
ловината от този растеж е
постигнат през последните
десет години: така през
2012 година БВП на глава
от населението е 6591.65 до-
лара, а днес е на път да
стане почти 12 000. Това е
двойно увеличение за пе-
риод от десет години, как-
вото няма нито една дър-
жава от т.нар. "златен ми-
лиард".
Но по-важното е, че на-

расналите икономически
показатели на Китай, са се
отразили пряко и на насе-
лението му, което не може
да се каже за страни като
САЩ или тези от ЕС напос-
ледък. Днес в големите ки-
тайски градове няма про-
сяци и това не е случайно.
През последните години,
при сериозните усилия на
Си Дзинпин и цялата пар-
тия и общество, останали-
те 98 милиона бедни китай-
ци бяха социално повдигна-
ти и изкарани от задънена-
та улица на бедността. Бли-
зо 128 000 села са махнати
от списъка с бедни населе-
ни места към края на 2020
година. Както казват в бе-
лия документ на Информа-
ционния офис на китайския
Държавен съвет по този по-
вод: "Бедността нито е
предетерминирана, нито е
непобедима".
През 2014 година Китай

изпревари САЩ по БВП
ППП (което е много по-по-
казателно от номиналното
БВП), а през 2021 година
стана първи в света по бо-
гатството, с което разпола-
га. Китайското богатство е
било около 7 трилиона до-
лара през 2000 година, до-
като към 2020 година е 120
трилиона долара - невиж-
дано в човешката история
постижение и увеличение.
Нещо повече, към 2022 го-
дина Китай е допринесъл с
близо една трета от нарас-
тването на цялото светов-
но богатство.

Çà 10 ãîäèíè Êèòàé ñìàÿ è èçóìè ñâåòà, ïîñòèãàéêè
ïîâå÷å, îòêîëêîòî Çàïàäúò çà 100 ãîäèíè
Fò öÿëîòî íàðàñòâàíå íà áîãàòñòâîòî â ñâåòà çà ïîñëåäíèòå 10 ãîäèíè, åäíà òðåòà ñå äúëæè
íà Êèòàéñêàòà íàðîäíà ðåïóáëèêà è ñèñòåìàòà íà ñîöèàëèçìà ñ êèòàéñêè õàðàêòåðèñòèêè

През последните 10 годи-
ни може да се каже, че "ки-
тайската мечта", напълно
измести американската,
както пише българският ек-
сперт проф. Васил Прода-
нов. Неслучайно през 2017
година 8 милиона студенти
са завършили китайските
университети, което е с 10
пъти повече, отколкото две
десетилетия по-рано. И не-
що по-важно, китайските
деца без всякакво съмне-
ние и във всяка сериозна
международна класация,
олимпиада и конкуренция
се представят по-добре от
децата от развити и богати
западни страни като САЩ
и не само. Що се отнася
до науката, която върви ре-
дом до образователната
система, към 2022 година
Китай води в повечето на-
учни сфери дори пред САЩ.
Например, в сферата на из-
куствения интелект, която е
стратегическа за бъдещето,
китайските научни статии са
цитирани с хиляди повече,
отколкото разработките на
американски учени. Факт е,
че

Китай има толкова
роботи, колкото Европа
и САЩ взети заедно.
Китайските научни разра-

ботки представляват 27,2%
от най-цитирания 1% науч-
ни разработки и статии на
света в момента. Китай е
публикувал средно на годи-
на по 407,181 научни раз-
работки и изследвания, до-
като САЩ са публикували
293,431 такива.
Китай и останалите голе-

ми държави се справиха.
САЩ, най-богата и могъща
страна на планетата, имат
над 80 милиона заразени,
а починалите са почти три
милиона (2,8). Това е при на-
селение от 332 милиона
американци. За сравнение,
Китай има 1,4 милиарда ду-
ши население, а общият
брой заразени е 107 хиля-
ди, докато починалите са
малко над 4300 души. И как-
во излиза? Че здравната
система на комунистичес-
ки Китай се оказва много
по-устойчива и успешна от
неолибералната система на
САЩ и Европа, които пре-

върнаха здравето в бизнес.
За последните 10 години

Китай има и други решава-
щи успехи, които смайват
западните и световните ана-
лизатори. Така например, от
2012 до 2021 година китайс-
ката търговия на стоки и ус-
луги е нараснала от 4,4 три-
лиона долара на 6,9 трили-
она долара. През спомена-
тата 2012 г., Китай е втори в
света по търговия, а днес е
без всякакво съмнение пър-
ви (именно реализирането
на този успех провокира и
гнева, и митническата вой-
на на САЩ срещу Китай от
2016 до днес).
Впрочем, Китай е и един

от лидерите в света днес
по привличане на инвести-
ции, въпреки усилията на
някои западни правителст-
ва да попречат на този ес-
тествен процес. Така нап-
ример, само за миналата
година КНР е привлякла
1,15 трилиона юани (170 ми-
лиарда долара) чуждестра-
нен капитал, което предс-
тавлява увеличение от 62,9
% от 2012 година насам.
Всъщност, за четири поред-
ни години Китай е втори в
света по привличане на
чуждестранни инвестиции.
В това отношение следва

да се отбележи, че особе-
но успешни са опитните
свободни търговски зони на
Китай, които през 2013 го-
дина стартират с около 190
рестриктивни мерки и въз-
брани, а днес те са ограни-
чени до едва 27 конкретни
рестриктивни точки, което
сериозно стимулира инвес-
тициите. Китайската народ-
на република е установила
21 пробни зони за свобод-
на търговия, в резултат на
което 278 институционни
иновации са репликирани и
насърчени из цялата мили-
ардна нация.
Освен това, докато САЩ

и някои западни страни, ко-
ито твърде много се влияят
от американската външна
политика, все повече огра-
ничават свободната търго-
вия и конструктивните биз-
нес отношения между дър-
жавите, Китай успя да уве-
личи само за 10 години спо-
разуменията си за свобод-
на търговия от 10 на 19. Де-
лът на партньорите, които

имат споразумения за сво-
бодна търговия е нараснал
в китайската търговия от 17
процента на 35 само през
последната година.
Само си представете -

през 2019 година Китай
е изнесъл 12% от
стоките и услугите
в целия свят,
а през 2020 година вече го-
ворим за 13 % или иначе
казано - 2,3 трилиона дола-
ра. През 2021 този бурен
растеж продължава и Ки-
тай е изнесъл 14,7% от сто-
ките в света на стойност
почти 2,6 трилиона долара.
За сравнение, другата ико-
номическа свръхсила САЩ
през 2021 са представлява-
ли 8,1% от износа на сто-
ки, равен на 1,4 трилиона
долара.
През 2020 китайските пре-

ки инвестиции в чужбина са
били 153,71 милиарда дола-
ра, което е увеличение от
цели 12,3 % само спрямо
предходната година, да не
говорим за 10 години по-
рано.
Китай през последните

десет години не само че
разви най-голямата иници-
атива в човешката история
- "Един път, Един пояс", ко-
ято обхваща почти всички
страни в Азия, а също и дър-
жави в Европа, Африка и т.
н. През това време Китай
успешно насърчи постига-
нето на споразумение по
Пекинската пътна карта за
свободна търговия на Ази-
атско-тихоокеанското ико-
номическо сътрудничество
и 21 негови страни-членки
през 2014 година. По този
начин са начертани осно-
вите и базата за свободна
търговия в Азиатско-тихоо-
кеанския регион.

Друго важно икономичес-
ко постижение на Китай за
последните десет години е,
че страната успешно се бо-
ри с инфлацията, за разли-
ка от европейските страни,
които към днешна дата имат
двуцифрена инфлация. Към
днешна дата инфлацията,
например, в САЩ е 8,26%
по официални данни, а ре-
ално е по-голяма. Нека
сравним това с инфлация-
та в Китай, която неотдав-
на е била едва 1,5%. Това е
особено показателно коя
икономика е по-здрава и
конкурентна.
Това са само част от пос-

тиженията на Китай в пе-
риода 2012-2022 година, ко-
ито смаяха света. Без съм-
нение КНР ще продължи да
жъне нови успехи, защото
очевидно китайците са отк-
рили една работеща фор-
мула и правилната за себе
си система, въпреки всякак-
ви нападки и обвинения на
други държави, които изос-
тават зад Китай. История-
та на съвременен Китай мо-
же да се каже, че е исто-
рията на най-голямата со-
цио-икономическа транс-
формация в човешката ис-
тория, която изважда от
бедността и изостаналост-
та не само стотици милио-
ни китайски граждани, но
чрез инициативи като "Един
път, Един пояс", помогна на
милиони хора в страни ка-
то Пакистан, Иран, Виет-
нам, Тайланд, Бирма, Узбе-
кистан, Киргизстан, Таджи-
кистан, Ирак, Египет, Либия,
Сомалия, Етиопия, Индоне-
зия, Филипините, Турция, а
също и в Европа - Русия,
Гърция, Сърбия, Унгария и
други.

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

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

Историята, съвремието и бъдещето

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

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

Д-р Румен ПЕТКОВ
От Радио "Китай"
(Със съкращения)
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Шведът Сванте Пебо
от института "Макс Планк" за
еволюционна антропология
спечели Нобеловата награда за
физиология или медицина.
Наградата му се присъжда от
Кралския Каролински медицин-
ски институт за "откритията,
свързани с геномите на
изчезнали хоминини и човеш-
ката еволюция". Нобеловият
лауреат за 2022 г. открива, че
гени от вече изчезнали хомини
са преминали в хомо сапиенс.
Този древен трансфер на гени
към съвременните хора има
физиологично отражение днес,
например за начините, по
които имунната ни система
реагира на инфекции.
Говорителят
на комунистическия режим в
Полша през 80-те години Йежи
Урбан е починал на 89-
годишна възраст. Това съобщи
вчера седмичното сатирично
издание "Nie" ("Не"), основано
и ръководено от него след
1989 г. В началото на 80-те
години, когато бе говорител на
кабинета на ген. Войчех
Ярузелски, Урбан бе известен
със своя саркастичен и хаплив
език.  На поста говорител,
който заемаше до края на
комунистическия режим, Урбан
разработи системата на
държавната пропаганда и
цензура. След края на кому-
нистическия режим Урбан
стана успешен и богат
бизнесмен, припомня АП.
Населението на Египет
достигна 104 млн., обяви
Централната агенция за
обществена мобилизация и
статистика. Египтяните са
станали с един милион повече
в рамките на седем месеца и
единадесет дни. Това означава
увеличение с 4525 души на
ден, 188.5 на час, 3.1 на
минута, или на всеки 19
секунди се ражда едно бебе.
Най-висок е темпът на прираст
в областите Асют, Сухадж, Кена,
Миня и Бени Суеф. Между 10 и
14 млн. египетски граждани
живеят в чужбина, сочат
официалните данни. Високият
прираст и пренаселеността са
сред най-значимите проблеми
пред северноафриканската
държава. Правителството има
за цел да намали раждаемостта
чрез осигуряване на по-широк
достъп до безплатни противоза-
чатъчни средства, информаци-
онни кампании, финансови
стимули за семействата с ниски
доходи, които имат едно или
две деца.

:
Снимки Интернет

Расизмът на Запад не е изчезнал, затова Русия
ще се развива така, че да не зависи от расистите

в западните елити. Това заяви министърът на
външните работи на Русия Сергей Лавров в ефира

на тв "Россия-1" в интервю за програмата
"Москва. Кремъл. Путин". "Президентът Владимир
Путин днес в обобщен вид каза това, за което

ние предупреждавахме дълги години и ги призова-
вахме да се опомнят. Той каза: "Маските паднаха".

Аз смятам, че расизмът не е изчезнал, и, както
разбираме днес, ако сме си мислели, че той е
бил някакъв латентен расизъм, днес е ясно, че

той е явен и откровен, направо груб. Така че ние
ще се развиваме така, че да не зависим от

никакви расисти. Ще зависим само от самите
себе си и онези хора по цял свят, които разчитат
на нас", заяви руският дипломат №1. На въпрос
дали е възможно в бъдеще да се намери общ
език с расистките елити на Запад, министърът

отговори: "Мисля, че не".

Граждани на Русия, Ита-
лия и Молдова са осъдени в
Белгия за източването на над
2000 тона керосин от тръбоп-
ровод на НАТО, съобщиха
местни медии. Случаят е от
2018 г., когато е отчетен нео-
бясним спад в налягането по
тръбопровода.

Първоинстанционният
съд е определил вчера на-
казание от 8 г. лишаване от
свобода и 240 000 евро гло-
ба за руския гражданин,

Òðèìà îñúäåíè â Áåëãèÿ çà èçòî÷âàíå íà
2000 ò ãîðèâî îò òðúáîïðîâîä íà ÍÀÒÎ

който не е присъствал на
процеса и е окачествен ка-
то ръководител на престъп-
ната група. Италианският
гражданин, който е взимал
решения, свързани с извър-
шеното престъпление, полу-
чава 4 г. затвор и глоба от
160 000 евро. Молдовският
гражданин, за когото е до-
казано, че е подпомогнал
кражбата, е осъден на 3 г.
лишаване от свобода услов-
но, с петгодишен изпитате-

Архивна снимка от 5 септември 2022 г.: Полският премиер Матеуш
Моравецки говори пред оградата на границата с Беларус в Бяла
Подляска. Полша завърши изграждането на предпазната ограда по
границата с Беларус. Нейното строителство започна в началото на

тази година, след като миналата есен миграционната криза ескалира и
се стигна до сблъсъци и използването на сълзотворен газ при опитите

за бъде спрян бежанският натиск. Преградна стена е дълга почти
200 км и е с височина 5,5 м. Стойността й е около 330 млн. евро.

Руският президент
Владимир Путин е внесъл в
Държавната дума законоп-
роектите за анексирането
на окупираните територии
в Украйна, предаде БНР.
Новите територии влизат в
състава на Руската федера-
ция като четири самостоя-
телни единици: Донецка и
Луганска народна републи-
ка и Херсонска и Запорож-
ка област.

От 1 януари 2023 г.
навсякъде се въвежда
руската рубла. До края на
годината се допуска
използването и на украин-
ската гривна. До 1 юни
догодина трябва да бъдат
създадени териториални
подразделения на феде-
ралните органи на изпъл-
нителната власт. Предлага
се въоръжените формиро-
вания на новите субекти
да бъдат включени в
руската армия, съобщи
председателят на парла-
ментарния комитет по
държавно строителство и
законодателство Павел
Крашенинников.

Законопроектите бяха
одобрени от Конституци-
онния съд. Остава да
бъдат ратифицирани от
двете камари на парла-
мента. Заседанието на
Държавната дума е днес,

Ïóòèí âíåñå â ïàðëàìåíòà çàêîíîïðîåêòèòå
çà àíåêñèðàíå íà ÄÍÐ, ËÍÐ, Õåðñîíñêà
è Çàïîðîæêà îáëàñò
Êðåìúë ñå îáÿâè çà „áàëàíñèðàí
ïîäõîä“ êúì ÿäðåíèòå îðúæèÿ

а на Съвета на Федераци-
ята - в сряда.

Кремъл обяви вчера,
че предпочита "баланси-
ран подход" по въпроса
за ядрените оръжия, а не
такъв, базиран на емоции,
след като чеченският
лидер Рамзан Кадиров,
ключов съюзник на прези-
дента Владимир Путин,
призова през уикенда
Русия да използва "ядре-
но оръжие с по-ниска
мощност в Украйна",
предаде Ройтерс.

Запитан за коментари-
те на Кадиров, който
разкритикува руското
военно ръководство за
неуспехи на бойното поле,
говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков заяви
пред репортери, че чечен-
ският лидер има право да
изкаже мнението си, но
военният подход на Русия
не трябва да бъде движен
от емоции. "Това бе емо-
ционален момент. Ръково-
дителите на региони имат
право да изразяват глед-
ната си точка. Но дори и
в трудни моменти емоции-
те трябва да бъдат държа-
ни извън всяка оценка.
Така че предпочитаме да
се придържаме към ба-
лансирани и обективни
оценки". Песков подчерта,

че всяко използване на
ядрено оръжие от страна
на Русия е възможно
само в съответствие с
ядрената доктрина на
страната.

Тъй като руският газоп-
ровод "Северен поток" не
функционира, САЩ полу-
чават възможността да
продават повече от своя
втечнен природен газ на
висока цена. Това каза
прессекретарят на дър-
жавния глава Дмитрий
Песков в понеделник,
отговаряйки на въпроса
кого е имал предвид
руският президент Влади-
мир Путин, когато обвини
англосаксонците в сабо-

таж по "Северен поток",
предаде Епицентър.

 "Има определени
страни или страна, която
при липсата на функцио-
ниране на тези газопрово-
ди получава възможност
да продава повече от
своя втечнен газ на по-
висока цена. Тази страна
е добре известна - това
са САЩ, ", каза говорите-
лят на Кремъл. "Има и
държави, които имат
военнотехнически възмож-
ности да извършват
такива диверсии", добави
той, като подчерта, че
списъкът на тези държави
е добре известен на
специалистите. ç

лен срок, както и на 8000
евро глоба.

По случая е оправдан
гражданин на Румъния. От-
белязва се, че двама граж-
дани на държави от Източ-
на Европа, участници в
престъпната група, също са
били осъдени на две години
затвор. За единия от тях,
който е присъствал на де-
лото, присъдата е условна,
с 5-годишен изпитателен
срок. ç

Руската загуба на град Лиман в Източна Украйна засегна чеченския
лидер Рамзан Кадиров, който е близък до Путин след смъртта на баща
си в бомбена атака в Грозни през 2004 г. Кадиров заяви, че Русия

трябва да обмисли използването на тактическо ядрено оръжие с малка
мощност в Украйна в отговор на загубата. Вчера Кадиров заяви, че
изпраща тримата си синове, двама от които малолетни, на фронта в

Украйна. "Време е да се докажат в реална битка, само мога да приветс-
твам това желание", написа той в Телеграм. Кадиров заяви, че Ахмад
(16 г.), Ели (15 г.) и Адам (14 г.) са обучавани за битка от най-ранна

възраст, като настоя, че "не се шегува".
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Àïåëàòèâíàòà êîìèñèÿ íà ÁÔÑ
ïîìèëâà  "ñèíèòå"

Апелативната комисия
(АК) на БФС измени
наложеното на "сините"
наказание от Дисципли-
нарната комисия (ДК) и в
крайна сметка на мача с
Ботев (Пловдив) от Първа
лига на 8 октомври ще
могат да присъстват
фенове. Вместо целия
стадион, затворен ще бъде
само сектор "А" на "Вива-
ком Арена - Георги Аспару-
хов", като това не включва
закритите помещения, ВИП
ложите и зоните.

Припомняме, че заради
пострадалия от хвърлена
бомбичка от феновете на
Левски физиотерапевт на
ЦСКА Иван Христов,
"сините" бяха наказани от
Дисципа с един мач без
публика и 4000 лева. На
"Герена" обаче не приеха
санкцията и призоваха
привържениците си да
посетят следващия дома-
кински двубой, който е
срещу Ботев (Пловдив) в

Галилео Галилей Перкович
Лопес е новият треньор на Ми-
дълзбро, съобщиха официал-
но от клуба. Уругваецът, нари-
чат за кратко Лео Перкович,
сяда  на мястото на уволне-
ния Крис Уайлдър, след като
му беше негов помощник. Пос-
ледният беше освободен след
серия издънки в Чемпиъншип.
Боро се срина до зоната на
изпадащите, след като от 11
мача записа само две победи.

В същото време мениджъ-
рът на Манчестър Юнайтед
Ерик Тен Хаг шокира с изказ-
ване за португалската звезда
на тима Кристиано Роналдо
след кошмарната загуба с 3:6
от градския съперник Манчес-
тър Сити. Нидерландският спе-
циалист призна, че не е пус-
нал нападателя в игра от ува-
жение към неговата кариера.

"Не бих го вкарал в тази
ситуация от уважение към са-
мия Кристиано и неговата го-
ляма кариера. Другата причи-
на бе, че можех да дам на
Марсиал игрови минути, от ко-
ито той има нужда. Не искам
обаче да се набляга върху то-
ва", отговори Тен Хаг на жур-
налистически въпрос.ç

Ãàëèëåî Ãàëèëåé
ïîå Ìèäúëçáðî

събота.
Председателят на

Апелативната комисия
към БФС Валери Апосто-
лов обясни защо беше
намалено наказанието на
Левски. "Официален
документ, доказващ
степен на частично зася-

други показания", обясни
Апостолов.

"При установяването на
незначителни наранява-
ния, които не могат и да
бъдат доказани... лекарят,
който е бил на срещата, е
предложил преглед на
физиотерапевта, но той е
бил отказан. Дори не е
показал място на нараня-
ване. Искам ясно да се
знае, че двете комисии -
ДК и АК, работят на
принципа на съдилищата.
Последствията трябва да
бъдат установени наглед-
но. Когато няма как да ги
докажат, става дума
срещу дума", продължи
Апостолов.

"За хвърлените предме-
ти и бомбите има санк-
ции. АК потвърди в голя-
ма част решенията на ДК.
Доказателствата трябва
да бъдат безспорни. Как
може нито едно видео да
не докаже наранявания?
На тази снимка не може
да се познае какво има
на този крак. Да, има
хвърлен предмет и пиро-
технически средства, за
които има санкции. Физи-
отерапевтът каза, че това
не е нормално и не
трябва да има такива
прояви. Ако прочетем
доклада за инциденти, ще
видите, че на няколко
места е казано, че са
хвърлени множество
предмети от сектор "А".
Именно заради това
затваряме сектор "А", каза
още председателят на
Апелативната комисия.ç

Асът на ЦСКА 1948 Ивайло Чо-
чев е лидер в подреждането при
стрелците в Първа лига с 10 го-
ла. След него с по 7 попадения
се нареждат Абубакар Тунгара (Бе-
рое) и Антоан Бароан (Ботев Пд).
"Откакто се завърнах в България,
точно сега се намирам в най-доб-
ра форма. Това се дължи на тре-
ньорския щаб, защото водим до-
бър тренировъчен процес. Личи
си и от мачовете. Бележа голове,
отборът побеждава, намираме се
на челно място в класирането. То-
ва ми дава надежда за добър се-
зон. Чувството е много приятно",
коментира Чочев пред БНТ.

Èâàéëî ×î÷åâ îòêàçàë
ïðåäëîæåíèÿ äà èãðàå â ÷óæáèíà

"Моята роля не е да вкарвам
голове, не ми е било и цел. Случва
ми се да бележа доста за позици-
ята, на която играя. Радвам се, че
се намирам в добра форма. Надя-
вам се така да продължи и занап-
ред. От треньора Любослав Пенев
можем да черпим - той има духа
на победител, иска да печелим все-
ки мач. Голям плюс  за нас, че той
е в съблекалнята", категоричен е
бившият футболист на ЦСКА.

"Имах предложения от чужби-
на, но отказах. Подписах нов до-
говор. Занапред не се знае дали
пак ще играя извън България", до-
бави опитният халф.çÀëåêñàíäúð Âåçåíêîâ è Îëèìïèàêîñ

èçâîþâàõà Ñóïåðêóïàòà íà Ãúðöèÿ Ñòðàõèë Ïîïîâ äåáþòèðà
ñúñ çàãóáà â Òóðöèÿ

Пускат
публика на
мача с Ботев
(Пловдив),
затворен ще
е само един
сектор

Председателят на Апелативната комисия на БФС Валери Апостолов
обясни защо беше намалено наказанието на Левски

гане или нараняване, не е
показан пред нас. Дис-
циплинарната комисия по
същество към момента на
гледането е взела правил-
но решение при налични-
те доказателства. Ние
искаме допълнителни
доказателства и всякакви

Àïåëàòèâíàòà êîìèñèÿ íà ÁÔÑ
ïîìèëâà  "ñèíèòå"

Българският баскетболен на-
ционал Александър Везенков и
клубният му отбор Олимпиакос
спечелиха Суперкупата на Гърция
за 2022 година. Олимпиакос по-
беди големия си съперник Пана-
тинайкос с 67:52 (18:15, 19:19,
19:9, 11:9) във финала на надп-
реварата, която се проведе в Ро-
дос и добави трофея към шам-
пионската титла и Купата на стра-
ната, които спечели в края на
миналия сезон.

Везенков отново бе сред най-
полезните за своя тим. Той офор-
ми "дабъл-дабъл", завършвайки с
12 точки, 11 борби и 2 асистен-
ции за 29 минути на терена. Мус-
тафа Фал добави още  12 точки,
5 борби и 5 асистенции за успе-
ха на "червените" от Пирея, до-
като за Панатинайкос с 12 точ-
ки, 3 борби и 4 асистенции се
отчете Парис Лий.

Ключова за победата на
Олимпиакос бе третата четвърт,

Страхил Попов дебютира със
загуба за новия си отбор Юмра-
ниеспор. Тимът му отстъпи с 0:1
при гостуването на Коняспор от
осмия кръг на Суперлигата в Тур-
ция. Бившият ни национал започ-
на титуляр и остана на терена до
80-ата минута, когато беше заме-
нен от Йонатан дел Вайе. Попаде-

нието за Коняспор реализира Му-
хамет Демир в 45-ата минута.

Юмраниеспор е последен в
класирането с едва 2 точки от 8
мача. Коняспор събра 17 пункта
и се изравни с останалите лиде-
ри в класирането - Истанбул Ба-
шакшехир, Адана Демирспор и Га-
латарасай.ç

в която баскетболистите, воде-
ни от старши треньора Йоргос
Барцокас, реализираха 19 сре-
щу 9 точки за противника. И два-
та отбора не бяха особено ефек-
тивни в стрелбата от дистанция,
а баскетболистите на Олимпиа-
кос имаха превъзходство в бор-
бата под коша.

Третото място в турнира за
Суперкупата на Гърция спечели
тимът на Промитеас, който на-
дигра Колосос Родос с 95:71.ç

Отборът на Олимпиакос извоюва още едно голяма отличие  - Суперкупата на Гърция

Галилео Галилей
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Ìàòåé Êàçèéñêè çàáè 26 òî÷êè è
äîíåñå ïúðâà ïîáåäà íà Òðåíòî

38-годишният български волейболист
показа класа на световно ниво

Всъщност в тайбрека
волейболистите на Пиачен-
ца смятаха, че са спечели-
ли мача при 17:16, но
главният съдия Росела
Пиана отсъди, че има
докосване на топката в
другата половина на
игрището от Йоанди Леал.
Играта продължи въпреки
протестите на Пиаченца и
в крайна сметка Верона
спечели тайбрека с 24:22
след атака на Максим
Сапожков.

За Пиаченца, на който
спорен директор е Христо
Златанов, не игра бразилс-
ката звезда Рикардо
Лукарели.

"Този мач беше безк-
райна емоция, особено в
тайбрека, където имахме
няколко мачбола. Много
се радвам, защото започ-
нахме с успех и е вярно,
че имахме и малко късмет,
но това бе цяло богатство,
което беше направено.
Поздравления за Пиачен-
ца, който със сигурност ще
се бори за Скудетото",
заяви Радостин Стойчев.

В следващия 2-ри кръг
Верона приема Тренто, с
Матей Казийски, на 8
октомври от 21,30 часа. ç

Тренто Габриеле Лауренца-
но, който игра страхотно,
а преди седмица спечели
и европейската титла за
младежи до 20 години с
националния отбор на
Италия.

Отборът на WithU (Веро-
на), който е известен като
"Лудата банда на Радостин
Стойчев", започна с труд-
на, но престижна победа
като гост над Газ Сейлс
Блуенерджи (Пиаченца) с
3:2 (25:20, 23:25, 23:25,
25:20, 24:22) в друг мач от
първия кръг в Суперлигата
на Италия. Двубоят бе
изключително оспорван,
но гостите успяха да
затворят срещата в драма-
тичен тайбрек с 24:22 след
силни изяви в атака на
Максим Сапожков и Рок
Можич. Националът Алекс
Грозданов игра стабилно
цял мач за Верона и
записа 6 точки.

21-годишният руски
диагонал Максим Сапож-
ков, който преди един
сезон бе част от родния
Монтана, изигра феноме-
нален двубой и заби 25
точки, а освен това реали-
зира и победната точка за
успеха на Верона.

Ðåêîðäíî êëàñèðàíå çà Âèêòîðèÿ Òîìîâà
è Ãåðãàíà Òîïàëîâà â ñâåòîâíàòà ðàíãëèñòà

Първата ракета на България
при дамите Виктория Томова за-
писа ново рекордно класиране в
световната ранглиста. Въпреки че
отпадна още на старта на турни-
ра в Парма (Ит) след оттегляне
поради физически проблеми във
втория сет на мача с поставена-
та под №3 Ирина Бегу, 27-годиш-
ната софиянка се изкачи с две
места в класацията на WTA и ве-
че е 91-ва с актив от 679 точки,
само на два пункта от топ 90.

Втората ракета Изабелла Ши-
никова загуби девет позиции и
се смъкна на 234-та с актив от
267 точки. Върхов ранкинг пос-
тигна и Гергана Топалова, която
прогресира до №332 с актив от
177 точки.

В челото на световната ранг-
листа също има промени. Анет
Контавейт измести Паула Бадоса
от третата позиция, а Арина Са-
баленка изпревари Джесика Пе-
гула и вече е №5. Лидер продъл-
жава да бъде полякинята Ига Ш-
вьонтек, следвана от тунизийка-
та Онс Жабьор.

Григор Димитров падна с ед-
на позиция в световната ранг-
листа на АТП. Най-добрият ни те-
нисист, който отпадна във вто-
рия кръг на Sofia Open в зала
"Арена Армеец" през миналата
седмица, вече е 24-ти в подреж-
дането с 1640 точки. Третата ра-

Реал (Мадрид) допусна пър-
ва грешка от началото на сезо-
на, след като завърши 1:1 сре-
щу Осасуна на "Сантиаго Бер-
набеу". Винисиус откри резул-
тата малко преди почивката, а
Кике Гарсия изравни в 50-ата
минута. Карим Бензема, който
се завърна след контузия, про-
пусна дузпа в 78-ата минута. В
тази ситуация Давид Гарсия бе

Ðåàë äîïóñíà ïúðâà ãðåøêà,
Áåíçåìà ïðîïóñíà äóçïà

Ïàäíà
òðåíüîðñêà
ãëàâà â
Ñåðèÿ "À"

Ръководството на Сампдо-
рия взе решение да уволни
Марко Джампаоло след сла-
бия старт на сезона. Настав-
никът се раздели с поста си
след загубата  с 0:3 от новака
в италианската Серия "А" Мон-
ца. Очаква се спортният дирек-
тор Карло Ости също да бъде
уволнен след разочароващо
лято на трансферния пазар.

Тимът от Генуа е на пос-
ледно място в класирането.
Сампдория спечели само 2 точ-
ки в първите осем кръга. От-
борът временно ще бъде во-
ден от Феличе Туфано, който
досега бе начело на юношес-
кия тим.

В същото време Ювентус
разби у дома Болоня с 3:0 в
мач от осмия кръг на италиан-
ската Серия "А" и спря серия-
та от 6 поредни срещи без ус-
пех във всички турнири. Фи-
лип Костич (24) през първата
част, асистиралият му Душан
Влахович (59) и Аркадиуш Ми-
лик (62) успяха да вкарат го-
ловете за победителите.

Аталанта победи у дома Фи-
орентина с 1:0 в друга среща
от осмия кръг и събра 20 точ-
ки, колкото има и лидерът На-
поли. И двата тима не позна-
ват вкуса на загубата, като
имат по 6 успеха и 2 ремита
до момента. Единственото по-
падение в срещата беше дело
на Адемола Лукман в 59-ата
минута. ç

Неостаряващият Матей Казийски успешно поведе своя отбор Тренто в
италианското волейболно първенство

Българската волейболна
звезда Матей Казийски и
тимът на Итас Трентино
(Тренто) записаха първи
успех в италианската
Суперлига.  Воденият от
Анджело Лоренцети тим се
наложи като домакин над
Ема Вилас (Сиена) с 3:1
(25:16, 25:21, 23:25, 25:17) в

двубой от първи кръг. 38-
годишният Матей Казийски
показа класа на световно
ниво и заби 26 точки.
Младата звезда на Италия
Алесандро Микиелето
добави още 22 точки за
успеха.

За MVP бе избран 19-
годишното либеро на

изгонен и гостите доиграха ма-
ча с 10 души.

След девет поредни победи
във всички турнири отборът на
Карло Анчелоти завърши нарав-
но. Това бе достатъчно за тима
да загуби лидерството и Барсе-
лона вече е на върха. Двата от-
бора са с равен брой точки, но
каталунците са с по-добра го-
лова разлика.ç

Пари Сен Жермен победи Ни-
ца с 2:1 в мач от 9-ия кръг на
френската Лига 1. Лионел Меси
откри резултата в 29-ата минута
от пряк свободен удар. Гостите
изравниха в 48-ата минута чрез
Лаборде. Кристоф Галтие преце-
ни, че Килиан Мбапе е нужен на
отбора, за да спечели двубоя и
го пусна в игра в 59-ата минута,
а френската звезда на парижа-
ни веднага вдъхна сили на отбо-
ра с няколко добри отигравания.

Именно Мбапе създаде много
смут в отбраната на Ница с про-
бив в 74-тата минута по левия
фланг, когато се опита да подаде
към Неймар, който търсеше по-
зиция, но топката така и не стиг-
на до бразилеца.  Килиан Мбапе

Êèëèàí Ìáàïå âëåçå îò ïåéêàòà
è ïðàòè ÏÑÆ íà âúðõà â Ëèãà 1

кета на страната Адриан Андреев
записа ново рекордно класира-
не. 21-годишният софиянец дос-
тигна до полуфиналите на "Ча-
лънджър" в Орлеан (Франция), с
което се изкачи с 36 места до
211-ото в света с 246 точки.

бе оставен сам в наказателното
поле на Ница и в 83-тата минута
получи добър пас около бялата точ-
ка за изпълнение на дузпи.  Френ-
ският национал успя да нанесе удар
по земята, а топката мина под тя-
лото на Шмайхел - 2:1.ç

Испанският талант Карлос Ал-
карас остана на върха с 6740
точки, а Рафаел Надал измести
Каспер Рууд (Норвегия) от вто-
рото място. Матадора има 5810
точки, а Рууд вече е трети с 5645
точки.ç

Виктория Томова продължава да се изкачва в световната ранглиста на
женската тенис асоциация Килиан Мбапе
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05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.00 По света и у нас
09.05 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Ива-
нов

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 /п/
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Пакостникът Чорапчо - аним. филм
14.30 Вечните тайни - аним. филм
15.00 Анн с двойно "Н" 2 - тв филм /10,

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

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предава-

не
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум с Добрина Чешмеджи-

ева
22.00 Братството 14-сериен - тв филм

/Мексико, 2016 г./, 1 епизод, ре-
жисьори: Карлос Баладо, Алберто
Инохоса и др., в ролите: Маноло
Кардона, Пас Вега, Стефани Кайо,
Олга Сегура и др.(14)

23.00 По света и у нас
23.30 Кмет на годината 2022 - церемония

по награждаването
00.30 Светът и ние /п/
01.00 100% будни /п/
02.35 Култура.БГ /п/
03.30 Олтарите на България
03.40 Анн с двойно "Н"2 - тв филм /10,

последен епизод/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

bTV

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

предаване с водещ Златимир Йо-
чев

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 "Огледален свят" - сериал
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,

с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водеща 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. 31
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 "Записът" - сериал, еп. 8 (последен)
00.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп.

23
00.50 "Като на кино" - предаване за кино
01.00 "Революция Z: Секс, лъжи и музика"

- сериал, с. 2, еп. 3

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Опасни улици" - сериал, с. 15,

еп. 7

bTV ACTION

05.15 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 1
06.00 Анимационен блок (премиера): "Дра-

кони: Надпревара до предела" -
сериал" - сериал, с. 2, еп. 15 - 18

08.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 1
09.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 6
10.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 11
11.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 6
12.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 8,

еп. 2
13.00 "Аз съм легенда" - фантастика,

трилър (САЩ, 2007), в ролите: Уил
Смит, Сали Ричардсън, Алис Брага,
Уилоу Смит, Чарли Тахан, Джеймс
Маккоули, Ейприл Грейс и др.

15.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 2
16.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 7
17.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 8,

еп. 3
18.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 7
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" -

сериал, с. 5, еп. 12
20.00 Екшън в 8: "Кобра" - сериал, с. 2,

еп. 3
21.00 Премиера: "Пътят на парите" - сери-

ал, с. 3, еп. 7
22.00 Бандата на Екшън: "Анабел" - хорър

(САЩ, 2014), в ролите: Анабел
Уолис, Алфри Уудард, Ерик Лейдин,
Тони Амендола, Мишел Романо,
Уорд Хортън, Брайън Хау, Моргана
Мей, Кери О`Мали и др. [16+]

00.00 "Пътят на парите" - сериал, с. 3,
еп. 7

01.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 7
02.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 12
03.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 8,

еп. 3
04.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 7

bTV COMEDY

05.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 4, еп.

5, 6
07.00 "Мистър Пибоди и Шърман" - сери-

ал, анимация
07.30 "Да живее крал Джулиън!" - сериал,

анимация, с. 3
08.30 "ФейсБог" /п./ - сериал
09.30 "Алф" /п./ - сериал
10.00 "Любовници" - комедия (Русия,

2019), в ролите: Паулина Андреева,
Александра Бортич, Юлия Алексан-
дрова, Мария Шалаева, Сергей Гар-
маш, Гоша Куценко и др.

11.45 "Безкрайна фиеста" /п./ - сериал
13.00 "ФейсБог" /п./ - сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "Алф" /п./ - сериал
16.00 "Фитнес" - сериал, с. 3, еп. 3, 4
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
17.30 Премиера: "Безкрайна фиеста" -

сериал, еп. 21, 22
19.00 "Алф" - сериал, еп. 3, 4
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал,

еп. 99
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 12,

еп. 5
22.30 "Алф" /п./ - сериал
23.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 11
00.00 "Любовници" /п./ - комедия (Русия,

2019)
02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019)
04.00 "ФейсБог" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Костюмари" /п./ - сериал, с.8
еп.13, 14

08.00 "Ритни камбаната с финес" - коме-
дия, приключенски (САЩ, 2007), в

ролите: Морган Фрийман, Джак Ни-
кълсън, Шон Хейс, Роб Мороу, Бе-
върли Тод, Алфонсо Фрийман и др.

10.00 "Костюмари" - сериал, с.8 еп.15, 16
12.00 "Ужасно силно и адски близо" -

приключенски, мистъри, драма
(САЩ, 2011), режисьор Стивън Дол-
дри, в ролите: Том Ханкс, Томас
Хорн, Сандра Бълок, Зоуи Колдуел,
Джон Гудман, Макс фон Сидов,
Вайола Дейвис, Джефри Райт и др.

14.30 "Трезорът" - екшън, трилър, прик-
люченски (Испания, Франция,
2021), режисьор Жаума Балагаро,
в ролите: Фреди Хаймор, Астрид
Баржес-Фрисби, Сам Райли, Лиъм
Кънингам, Хосе Коронадо, Фамке
Янсен и др.

17.00 "Лейди Бърд" - драма, комедия
(САЩ, 2017), режисьор Грета Гъру-
иг, в ролите: Сърша Ронан, Лори
Меткалф, Трейси Летс, Лукас Хе-
джис, Тимъти Шаламей и др.

19.00 "Матадорът" - комедия, кримина-
лен, трилър (САЩ, Германия, Ир-
ландия, 2005), режисьор Ричард
Шепърд, в ролите: Пиърс Броснан,
Грег Киниър, Хоуп Дейвис, Адам
Скот, Порша Доусън, Филип Бейкър
Хол, Джона Майерсън и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Бандата на Оушън" - екшън, крими-

нален, трилър (САЩ, 2001), режи-
сьор Стивън Содърбърг, в ролите:
Джордж Клуни, Брад Пит, Мат Дей-
мън, Елиът Гулд, Анди Гарсия, Дон
Чийдъл, Джулия Робъртс и др.

23.15 "На парчета" - трилър, хорър (САЩ,
2017), режисьор М. Найт Шамалан,
в ролите: Джеймс Макавой, Хейли
Лу Ричардсън, Брад Уилям Хенк,
Аня Тейлър-Джой, Ким Дайректър,
Стърлинг Браун и др. [14+]

01.30 "Костюмари" - сериал, с.8 еп.15, 16
03.30 "Държавни афери" - драма (САЩ,

2018), ржисьор Ерик Брос, в роли-
те: Дейвид Коренсует, Тора Бърч,
Ейдриън Грение, Мими Роджърс,
Дейвид Джеймс Елиът, Ричард Стра-
ус и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" - публицистично
шоу /п/

06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериен филм
13.30 "Ти си моята съдба" (премиера) -

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

ен филм

16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Откраднати мечти" (премиера) -

сериен филм
18.00 "Голямото преследване" (премие-

ра) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна

емисия
20.00 "С река на сърцето" (премиера) -

сериал, сезон 1
21.00 "Игри на волята: България" (преми-

ера) - риалити, сезон 4
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, се-

зон 5
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления: Лос Андже-

лис" - сериал, сезон 7
00.30 "Черният списък" - сериал, сезон 1
01.20 "Домът, в който си роден, е твоята

съдба" - сериен филм
02.00 "Не пускай ръката ми" - сериен

филм
03.40 "Песента на живота" - сериен филм

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Спрете сватбата" - романтична

комедия с уч. на Рейчъл Бостън,
Найл Матер, Лини Евънс, Алън Тик,
Терил Ротери и др.

09.00 "Приказна сватба" - романтичен
филм с уч. на Брук Д'Орси, Брен-
дън Пени, Ема Джонсън, Бен Съли-
ван и др.

11.00 "Младежки дух" - музикална драма
с уч. на Ел Фанинг, Ребека Хол,
Арчи Мадекве, Агниешка Гроховс-
ка, Златко Бурич и др. /п/

13.00 "Вечеря за идиоти" - комедия с уч.
на Пол Ръд, Стив Карел, Зак Гали-
фанакис, Брус Грийнууд, Оливия
Спенсър и др.

15.20 "Разум и чувства" - романтична
драма с уч. на Ема Томпсън, Кейт
Уинслет, Хю Грант, Алън Рикман,Том
Уилкинсън, Джема Джоуонс и др.

18.10 "Ловец на глави" - екшън-комедия с
уч. на Катрин Хейгъл, Джейсън О'Ма-
ра, Даниел Сунята и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 13

21.00 "Код: Ангелът" - трилър с уч. на
Джерард Бътлър, Морган Фрийман,
Пайпър Перабо, Дани Хюстън, Джей-
да Пинкет-Смит и др.

23.30 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 13 /п/

00.20 "Психиатрията Стоунхърст" - три-
лър с уч. на Кейт Бекинсейл, Бен
Кингсли, Джим Стърджис, Дейвид
Тюлис, Майкъл Кейн, Брендън Глий-
сън и др.

Тв програма - вторник, 4 октомври ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.

bTV Cinema, 19.00 ч., "Матадорът" - комедия, крими-
нален, трилър (САЩ, Германия, Ирландия, 2005),

в ролите: Пиърс Броснан, Грег Киниър, Хоуп Дейвис,
Адам Скот, Порша Доусън, Филип Бейкър Хол,

Джона Майерсън и др.

Времето

Днес ще

има променли-

ва облачност,

по-често зна-

чителна, но

само на отдел-

ни места ще

превали слаб

дъжд. Вятърът ще е от северозапад до умерен.

Температурите ще се понижат още, минимал-

ните ще са между 5° и 10°, а максималните -

между 15° и 20°.                            НИМХ/БТА

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 187

ВОДОРАВНО: Морените. Арани (Янош). Веселинов
(Цветан). Вот.Резина. ЕЛАЦИТЕ. Риволи. Иридин.
Пенев (Пеньо). Гавот. Си. Нар. Бенетон (Лучано).
Гот (Карел). Вил. Рилов (Аркадий). Ливадина. Овал.
Пи. "Алото". Егида. Цекин. Рал (Фьодор). Нат (Ма-
ри Жозе). Лебед. Панама. Ороси. Енори. Ган (Еле-
на). Лилит. Тива. Ник. "Ролери". Ак. Катинари. Ови-
но. Лак. КАТ. Лав (Къртни). Терикон. Рамос (Диего).
Мамалига. Отел. Манит. Витамини.
ОТВЕСНО: "Доверено лице". "Анатема". Резинати.
Ебонит. Ран. Ресивер. "Вакер". Килими. Ненов (Ней-
ко). ВАЛИДОЛ. Накат. Силал. Бидон. СИРАКОЛ.
"Ти". Игелит. Пилор. Нив. Нене (Баптиста). АН. "Но-
ра". Илик. Ги. Оливер (Диего). "Анете". Арат. Пава-
роти (Лучано). ЕЛАН. Рота. Цитолог. Мотив. Мом.
Давид. Новинари. Илоти. Нотис. Вада. Иван Асен.
Китеник. Лата. Аков. Ли.
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Пленерът "Художни-
ци, Балчик, Любов - сре-
ща на европейски мо-
рета" събира утвърдени
имена с богати творчес-
ки биографии в Белия
град - Балчик.

Надя Станчева, Геор-
ги Маринов, Тереза Зи-
ковска, Деян Вълков,
Мими Добрева, Калина
Кралева и Силви Басе-
ва рисуват в продълже-
ние на десет дни - от 2
до 11 октомври, в Дър-
жавен културен институт
(ДКИ) "Двореца". Артфо-
румът ще приключи с
изложба, озаглавена
"Срещи в края на лято-
то" на 11 октомври от
17.00 ч. в Художестве-
ната галерия в морския
град. Пленерът се про-
вежда от 21 години. ç

Ïëåíåðúò
„Õóäîæíèöè,
Áàë÷èê, Ëþáîâ -
ñðåùà íà
åâðîïåéñêè
ìîðåòà“

Íàêðàòêî

Защо Орфей слиза
в подземния свят?
На 11 и 12 октомври са
премиерните представления
в Народния театър на
"Орфей", на Йерней
Лоренци - носител на
европейската театрална
награда "Премио" (2017).
Световният словенски
режисьор поставя авторски
спектакъл. В основата лежи
древният мит за Орфей и
Евридика, пресъздаден и
чрез чувствителността на
съвременния човек.
Участват актьорите: Деян
Донков, Дарин Ангелов,
Владимир Пенев, Валентин
Ганев, Александра Василе-
ва, Василена Винченцо,
Биляна Петринска, Гергана
Змийчарова, Радена
Вълканова, Ева Данаилова,
Жорета Николова, Стелиан
Радев, Ненчо Костов и
Димитър Николов.

Певци от България,
Румъния и Южна Корея
спечелиха стипендии за
специализация в Италия
Трима певци - Аида Паску
(Румъния), Божидар Бож-
килов (България) и Хе Канг
(Южна Корея) - спечелиха
стипендия за специализа-
ция в Италия по време на
концерта на 22-рия май-
сторски клас на Райна
Кабаиванска със Софийска-
та филхармония. Имената
на лауреатите бяха съоб-
щени от оперната прима в
зала "България". "Благодаря
на тези, които са с мен
през годините и подкрепят
моята кауза да запазя и да
развивам огромното
наследство на операта",
каза Кабаиванска.

50 ãîäèíè
�

Плевен показва златни
ценности по повод 50
години от откриването на
най-старото обработено
злато в света от Варненс-
кия халколитен некропол.

Находката е част от
изложбата "Нови хоризон-
ти в праисторията", която
бе открита на 3 октомври
в Регионалния историчес-
ки музей (РИМ) - Плевен.

В постерна колекция са
представени резултати от
половинвековната работа
на археолозите от Варнен-
ския археологически музей
и Националния археологи-
чески институт с музей
при БАН. Най-интригуващи
от намерените в некропо-
ла находки са златните
предмети, които са над

3000 на брой и тежат общо
над 6 кг. На публиката в
Плевен ще представят и
три златни артефакта.

Неподозирано богатият
некропол е датиран в
късната каменномедна
епоха 4600 - 4350 г. пр. Хр.
Обектът бе световна
сензация, тъй като над-
хвърля всички представи
за праисторическото
общество. Находката дава
мощен тласък на праисто-
рическите изследвания в
Югоизточна Европа и
мотивира учените да
разкрият и обяснят начина
на живот на древните.
Изложбата в Плевен е
подредена на Втория етаж
на РИМ и е отворена до
31 октомври. ç

îò îòêðèâàíåòî
íà Âàðíåíñêèÿ
íåêðîïîë-èçëîæáà

Силен сезон с
няколко турнета в
чужбина започва в
Държавната опе-
ра - Варна. Директор
на Театрално-музикал-
ния продуцентски
център е Даниела
Димова.

Целият творчески
сезон вече е начер-
тан, както и лятната
програма. Идната
седмица балетната
трупа на Операта ще
замине на гастрол в
Националния театър
за опера и балет в
Република Северна
Македония, където
ще изнесе представ-
ления на "Шехереза-
да" и "Валпургиева
нощ". Гостуването е
плод на сътрудничес-
твото на двата театъ-

Âàðíåíñêàòà îïåðà ñòàðòèðà òâîð÷åñêèÿ ñè
ñåçîí ñ ãàñòðîëè â ÷óæáèíà

Ñ ðîêëÿ íà Åëè Ñààá ùå ñâèðè
ìëàäàòà çâåçäà Êàìèé Òîìà ó íàñ

Концертът на  Камий Тома е на 6 ок-
томври в зала "България". Преди да кацне
в София за концерта си с националния

оркестър и
маестро Най-
ден Тодоров,
младата кла-
сическа звез-
да Камий То-
ма бе специ-
ален гост на
шоуто на Ели

Сааб на Парижката седмица на модата. С
диригента Найден Тодоров гостенката ще
свири за трети път. Първата им среща бе
през 2018 г. в Германия. Звездата присти-
га със своето виолончело Feuermann, съз-
дадено от Страдивари през 1730 г. Маест-
ро Тодоров допълва програмата с Първа-
та симфония на българския гений Весе-
лин Стоянов, която Софийската филхар-
мония не е изпълнявала вече 60 години.
Концертът се посвещава на 120-години от
рождението на композитора. ç

ра от последните
четири години. Режи-
сьори и артисти от
Скопие имаха изяви
във Варна, както и
балетът, който изнесе
спектакъл в Летния
театър, а сега трупа-
та връща визитата.

Балетната форма-
ция ще гостува и в
Англия. Турнето е от
края на декември и

ще продължи до
началото на март
2023 г. Има и гастрол
на част от симфонич-
ния оркестър в Сау-
дитска Арабия от 5 до
16 октомври. На 25
ноември започват
концертите от колед-
ния афиш с гостуване
на диригента Емил
Табаков и цигуларя
Светлин Русев. ç


