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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Китайските власти са категорично
против санкциите на САЩ срещу
Русия. Това заяви в понеделник офици-
алният представител на външното
министерство на КНР Хуа Чунинг,
предава ТАСС. Както уточни Хуа Чу-
нинг, Вашингтон трябва да се стреми
да премахне противоречията в отноше-
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нията с Русия чрез равнопоставен
диалог. "Съединените щати нарушават
разпоредбите на Устава на ООН и
действат в противоречие с общоприети-
те норми на международното право. Не
само Руската федерация и Китай, но и
все по-голям брой държави се противо-
поставят на това", обобщи тя. ç
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Унгарският външен
министър Петер Сиярто и
ръководителят на руския
газов гигант "Газпром"
Алексей Милер се очаква
да подпишат ново дългос-
рочно споразумение за
доставка на природен газ
за Унгария, съобщава
Ройтерс. Външният
министър Петер Сиярто
заяви в края на август,
че споразумението с
"Газпром" ще бъде за
15 години с възможност
за промяна на закупените
количества след
10 години. Той също така
каза тогава, че вече е
договорена цената и че
"Газпром" ще доставя
4,5 милиарда кубически
метра природен газ до
Унгария годишно по два
маршрута: 3,5 милиарда
кубически метра през
Сърбия и 1 милиард
кубически метра през
Австрия. ç

ретенизмът - сляпото
вярване в инфантил-
ни "зелени" теории,
олицетворявани от
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гимназистката Грета
Тунберг - трябва да бъде
включен в списъка на
психическите разстройст-
ва или да бъде обявен за
опасна религиозна секта.
Няма как другояче да
бъде определено драстич-
ното социално инженерст-
во, наречено "зелена
сделка", което с държав-
на принуда и изсмукване
на трилиони от джоба на
данъкоплатците, иска да
преобърне живота на
човечеството, като го
лиши от евтина и достъп-
на енергия, евтин и
достъпен транспорт,
евтини, полезни и достъп-
ни храни. За да въведе
скъпа и дефицитна "еко"
енергия; да редуцира
притежаването на личен
автомобил; да забрани
животновъдството, като
наместо това се храним
със синтетично месо,
произвеждано от глобал-
ните корпорации (Бил
Гейтс вече е патентовал
технология за това) и пр.

Тоест да ни направят
по-бедни, по-зависими,
по-малко мобилни.
Кой има полза от това?
Глобалният елит. Кой
им поднася свободата ни
на тепсия? Контролира-
ните от него наднацио-
нални институции, като
ООН и ЕС. Кой им
помага? Техните "полезни
идиоти" - либерали,
прогресисти, зелени и
други и неграмотни
младежки активисти.

Целта е тотален
контрол върху население-
то от страна на глобалния
елит, от наднационални
органи, господство на
неизбраните. До това
води гретенизмът.

На карта е заложена
Свободата. Гретенизмът
трябва да бъде изкоре-
нен. Ако се интересуваха
наистина от опазването
на природата, щяха да
настояват за една-
единствена мярка -
засаждане на стотици
милиони дървета. Те
обаче искат контрол
върху живота ни. Либе-
рал-прогресисткото
статукво в ЕС трябва да
бъде разрушено. Борбата
и съпротивата - интелек-
туална, идеологическа,
политическа - е импера-
тивът на епохата. Всичко
останало е без значение!

Над 40% от работе-
щите бедни българи ня-
мат пари, за да отоп-
ляват домовете си, бие
тревога БНР. Това ни
нарежда на второ мяс-
то в Европейския съ-
юз по енергийна бед-
ност, сочи анализ на
Европейската конфеде-
рация на профсъюзите
(ЕКП), цитирани от Ев-
ростат. Поради ниски-
те си заплати почти
три милиона души в
Евросъюза не могат да

Д-р Борислав
ЦЕКОВ
От Фейсбук
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Илиан Илиев-младши
донесе победата на
Аполон (Лимасол) с 1:0
като гост на градския
съперник АЕЛ в среща от
четвъртия кръг на
кипърското футболно
първенство. Българският
национал се разписа в
53-тата минута. Това е
първи гол за сезона за
Илиев, като чрез него
футболистът осигури
четвърти пореден успех
на Аполон. Отборът на
АЕЛ остана с човек по-
малко на терена, след
като Керавнос бе изго-
нен с директен червен
картон в 40-ата минута.
Аполон е лидер в класи-
рането с актив 12 точки,
като има пет аванс пред
втория Арис. ç
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а бри-
финг в
МС вчера
служебни-
ят преми-
ер комен-
тира
темата за
високите
цени на
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си позволят да отопля-
ват домовете си, въп-
реки че работят, сочи
още анализа, направен
по време на покачване
на цените за енергия в
Европа.

В началото на есен-
та и в навечерието на
зимата 15 на сто от
бедните хора в Европа,
които са заети, също
няма да могат да вклю-
чат отоплението. Спо-
ред ЕКП ситуацията се
е влошила в десетина

държави - членки на
ЕС, през последното де-
сетилетие, а се прогно-
зира, че повишаване-
то на цените на елект-
роенергията в Европа
ще доведе до още по-
голяма енергийна бед-
ност. Най-лошо е по-
ложението в Кипър -
45,6 %, след това Бъл-
гария - 42,8 процента,
Литва - 34,5 на сто, ка-
то в рамките на Бъл-
гария става въпрос за
129 990 души.  5
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тока за бизнеса: "През последните два
месеца България има едни от най-
ниските устойчиви цени в рамките на
ЕС. Високите цени се дължат на иконо-
мическия подем след коронавируса, както
и на фактори, на които не можем да
влияем. Благодарение на усилията на
правителството и всички държавни
органи, до момента успяваме да запазим
относително най-ниските цени в ЕС.
Този факт не ни успокоява. В тази
връзка властта е разработила схема,
съвместно с КЕВР, за компенсации на
бизнес потребителите през предстоящите
зимни месеци, включително първите
месеци на новата година. Тези мерки ще
бъдат заложени в Бюджет 2021.

Втората дългосрочна мярка е свързана

с изработването и утвърждаването на
Национална позиция, която да служи в
рамките на ЕС за компенсаторните меха-
низми за държавна помощ или за времен-
но намаляване на тежестта на цената на т.
нар. въглеродни емисии, които се калкули-
рат в цената на електричеството.

Обмислени са и няколко краткосрочни
мерки, свързани с дейността на КЕВР -
засилване на регулаторния контрол по
отношение на пазара; промени в методи-
ката на образуване на цената.

"Законът изрично разрешава актуали-
зация на тази цена след изтичане на
6-месечния срок. В следващите 3 месеца
цените както на парното, така и на
топлата вода ще останат непроменени",
стана ясно на брифинга. ç
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Крайно време е г-н
Борисов да престане да
използва своята партия
като щит и да защити
честта й, като се канди-
датира за президент.
Това е логичният изход
след всички изговорени
приказки и предизвика-
телства.  Това заяви
президентът Румен Радев
пред журналисти в Мин-
но-геоложкия универси-
тет "Св. Иван Рилски" в
София, където участва в
откриването на новата
учебна година.

"Разчитам на подкре-
пата на всички българи,
които истински желаят
промяна и България да
бъде една нормална
демократична, свободна
и модерна държава",
каза още президентът в
коментар дали е възмож-
но той и Илияна Йотова
да спечелят президентс-
ките избори още на
първи тур.

"Грозното явление на
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"Има такъв народ" се ре-
гистрираха в ЦИК само за
парламентарните избори с
3700 подписа. Това заявиха
от партията на Слави Три-
фонов след регистрацията.

Това означава, че ИТН
няма да издигне собствена
кандидатура за президент.
"Резултатът ще е такъв, ка-
къвто реши българският из-
бирател", категоричен беше
председателят на ПГ на ИТН
Тошко Йорданов. И прогно-
зира: "В следващия парла-
мент с ДПС и ГЕРБ е аб-
сурдно да имаме подкрепа
и общи взаимоотношения".
Йорданов подчерта, че би-
ха били партньори с "Де-
мократична България" и

купен вот няма място в
една демократична дър-
жава и е странно, че
някои партии упорито се
идентифицират с него.
Очаквам Министерството
на вътрешните работи и
службите да продължат
да работят решително и
да защитят честността и
на предстоящите избори",
посочи президентът в
отговор на въпрос за
действията на МВР,
свързани с търговията на
гласове и обвиненията от
страна на ГЕРБ и ДПС в
репресии.  Румен Радев
посочи още, че не се
намесва в работата на
нито един министър от
служебното правителст-
во.

Помолен да коментира
какви мерки се взимат
във връзка с увеличава-
щите се цени на енергия-
та, както и поисканата
оставка на министъра на
енергетиката, президен-
тът Радев подчерта, че

служебното правителство
е започнало да въвежда
"ред в хаоса в енергий-
ния сектор", заложен от
предишното управление.
Предстои още работа, за
да се намерят верните
решения и да се отстра-
нят олигархичните зави-
симости в енергетиката,
изтъкна държавният
глава, но допълни, че
първите резултати вече
са налице: "Трета поред-
на седмица - цените на
тока в България са едни

от най-ниските в Европа
и това е заслуга именно
на служебното правител-
ство и неговите бързи и
отговорни действия".

 Румен Радев потвърди,
че в началото на септем-
ври е провел работна
среща с управляващия
директор на МВФ Криста-
лина Георгиева. В рамки-
те на разговора двамата
са обсъдили световните
икономически тенденции
и тяхното отражение в
България. ççççç

"Продължаваме промяната".
Относно социологичес-

ките проучвания той заяви:
"Човек не може да се ядос-
ва на някой, който греши.
Може само да се забавля-
ва с резултатите".

На въпрос дали се боят
от появата на новата поли-
тическа формация на бив-
шите служебни министри
Асен Василев и Кирил Пет-
ков, Тошко Йорданов отго-
вори така: "Появата на но-
ви формации е нещо прек-
расно за българския поли-
тически живот. Това е де-
мокрация. Как може някой
да се страхува от това".

На въпрос за искането
на Петков и Василев за поч-

теност и всички партии да
приемат техните условия,
Йорданов обясни: Доста-
тъчно сте паметливи, за да
знаете, че много често,
всъщност всички партии
без нас, говорят преди из-

бори едни неща, а след то-
ва правят други. Така че, ко-
гато дойде реалността след
изборите, тогава всички ще
трябва да се съобразим с
нея. Но ние като тях не бих-
ме разговаряли с ГЕРБ и
ДПС.

А по повод заканите на
Асен Василев да съди Йор-
данов за обиди и за думи-
те му от парламентарната
трибуна, зам.-шефът на ИТН
отговори: Бих го помолил
да прочете чл. 69 от Конс-
титуцията. (чл.. 69 от основ-
ния закон на страната гла-
си, че "народните предста-
вители не носят наказател-
на отговорност за изказа-
ните от тях мнения и за гла-
суванията си в Народното
събрание" - б. р.). ççççç

Нашите виждания за про-
мяна съвпадат с тези на поч-
ти всички хора. Далеч от жъл-
тите павета обаче ме изуми
колко страх все още има над
малкия и средния бизнес,
който е мачкан. Хората не
трябва да ги е страх какво
мислят. Те се вълнуват от це-
ните на тока и от доходите".

Това заяви бившият фи-
нансов министър Асен
Василев по повод партията
"Продължаваме промяната"
(ПП), която учреди с Кирил
Петков, пред БНР.
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ществен ценз. В листите ни
ще има много млади хора,
които не са натрупали иму-
щество. Един млад лекар
няма дебел портфейл, но
има кариера пред себе си.

От хората в листите не
искаме нищо финансово.
До момента сме говорили
основно с хора от ИТ сек-
тора, както и с мои прияте-
ли в Лондон и в Ню Йорк.
Те са готови да финанси-
рат ПП по патриотични под-
буди. На тях не им се зани-
мава активно с политика-

та, но могат да помогнат в
кампанията ни. Ние не про-
даваме нито постове, нито
влияние", каза още Асен Ва-
силев.

"Всички тези, които ни
критикуват, да се разберат
проект на "Капитал" ли сме,
на Румен Радев, на САЩ,
или на Русия. Аз лично не
се познавам с Иво Проко-
пиев. От много места се
опитват да ни подават име-
на за места. Те са сменили
10 партии и се опитват да
яхнат вълната на 11-ата. То-

ва, че съдя Тошко Йорда-
нов, че ме е оклеветил, не
пречи да си говорим с не-
го. Ако спечелим властта,
ще настоявам да съм фи-
нансов министър, защото
там ми е силата. Провал за
нас ще е, ако отново няма-
ме редовно правителство.
Имаме представители в
инициативен комитет, кой-
то подкрепя кандидатурата
на Румен Радев за прези-
дент. В него влизат Деница
Симеонова и Яна Балнико-
ва", каза още Василев. ççççç

"Точно тези, които искат
да влязат в листите ни, са
най-неподходящи. Убежда-
ваме хора, които са извън
политиката. Нямаме иму-

Етичната комисия на Со-
фийския университет "Св.
Климент Охридски" е уста-
новила единодушно плаги-
атство в книгата на глав-
ния асистент и бивш кан-
дидат на ИТН за вицепре-
миер и вътрешен министър
Петър Илиев "Компетенци-
ята на Народното събра-
ние" и е уведомила за това
ректора на университета,
става известно от съобще-
ние на сайта на висшето
училище.

Това е основание за дис-
циплинарно уволнение. Ка-
зусът ще бъде изпратен на
Юридическия факултет, кой-
то ще трябва да формира
втора комисия. Етичната
комисия започна проверка
срещу Петър Илиев, който
е адвокат, почетен консул
на Барбадос и преподава-
тел в Юридическия факул-
тет на Софийския универ-
ситет, след три сигнала, че
в книгата му "Компетенци-
ята на Народното събра-
ние", излязла през 2015 го-
дина, има неправомерно и
дословно копиране тексто-
ве от дисертацията "Парла-
ментарен контрол" на до-
цент д-р Наталия Кисело-
ва, преподавател от също-
то висше училище, защите-
на през 2008 г. Наскоро ста-
на известно, че изследва-
ното издание е съкратено
със задна дата с около 80
страници.

"Въз основа на резулта-
тите от проверката Етична-
та комисия излезе със ста-
новище, че в книгата на
д-р Петър Илиев "Компетен-
цията на Народното събра-
ние" е налице плагиатство,
при което значителни час-
ти от чуждо произведение
- дисертацията "Парламен-
тарен контрол" на Наталия
Киселова, е използвано и
представено за авторски
труд, без дисертацията да
е цитирана като източник.

Тъй като заключението
на Етичната комисия показ-
ва наличие на данни за
плагиатство, ректорът на
Софийския университет от-
прави обосновано искане
до Факултетния съвет на
Юридическия факултет за
започване на процедурата
по чл. 129, ал. 2, т. 2 ПУД-
СУ", гласи съобщението. ççççç

Êîìèñèÿ íà ÑÓ
ïîòâúðäè
ïëàãèàòñòâîòî
íà Ïåòúð Èëèåâ
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Ñîöèàëèñòèòå çàñòàâàò êàòåãîðè÷íî è ìàñîâî çàä Ðóìåí Ðàäåâ è Èëèÿíà
Éîòîâà, çàÿâè çàì.-ïðåäñåäàòåëÿò íà ïàðòèÿòà Êðèñòèàí Âèãåíèí

Íèíîâà ïðåä ñòðóêòóðèòå íà ÁÑÏ:

Íèå ãàðàíòèðàìå ñòàáèëíîñò
è ðàáîòåùè ðåøåíèÿ

Лидерът на БСП Корне-
лия Нинова провежда
срещи с областните ръко-
водства на партията за
подготовка на парламен-
тарните избори. Обсъждат
се социално-икономичес-
ките проблеми по места,
увеличението на цените,
състоянието на бизнеса,
работни места и доходи.

"Искам заедно със
структурите да вземем
решение за политическата,
организационната и кадро-
ва подготовка на партията
за тези избори. Ние сме
партията, която започна
борба срещу стария модел
на управление още преди
5 години, но ние  гаранти-
раме и стабилност, конк-
ретни решения, последова-
телност и диалогичност.

Вие сте тези, които
трябва да дадете по
места сигурност на хора-
та. Идва тежка криза. Тя
може да се реши само с
работещи и разумни
действия, а не с попули-
зъм и емоции. Ние мо-
жем да предприемем
тези действия", заяви
Нинова по време на
срещите. Днес ще се
срещнат с областните
ръководства на Перник,
Плевен, Враца, Пловдив-
област и Стара Загора.
Утре срещите продължа-
ват с други пет области.

"Надявам се избирате-
лите да оценят, че БСП
беше предвидима в своите
политики и действия и
внесе стабилност в поли-

Победата на Социалде-
мократическата партия в
Германия е важен знак за
цяла Европа и трябва да да-
де импулс и на българска-
та левица в лицето на БСП.
Това заяви ръководителят
на делегацията на българс-
ките социалисти в Европей-
ския парламент Петър Ви-
танов.  Германските изби-
ратели наказаха Християн-
демократическия съюз
(ХДС) за водената полити-
ка в последните години и
решиха, че лява партия ще
решава по-добре техните
проблеми. "За първи път от
20 години левицата печели
в Германия, което е знак,
че Европа може да тръгне

Ïåòúð Âèòàíîâ: Ïîáåäàòà íà ëåâèòå â Ãåðìàíèÿ
ùå äàäå èìïóëñ è íà ÁÑÏ

Íà òîçè äåí

Събития
” 48 г. пр. н. е. - Помпей
Велики е убит по заповед
на египетския цар Птолемей
XII, след като акостира в
Египет.
” 1781 г. - Американската
война за независимост:
американските войски,
подкрепени от френската
флота, започват Обсадата на
Йорктаун във Вирджиния.
” 1887 г. - В Княжество
България се провеждат
избори за 5-о обикновено
народно събрание, спечеле-
ни от поддръжници на
Стефан Стамболов. Гласуват
22% от избирателите.
” 1928 г. - Шотландският
биолог и фармаколог сър
Александър Флеминг
забелязва бактерициден
мухъл, развиващ се в
лабораторията му в Лондон
и открива субстанцията,
която по-късно е наречена
пеницилин.
” 1987 г. - На площад
"Свобода" в Русе над 300
души протестират срещу
безразличието на управни-
ците за хлорните румънски
отрови над града.
” 2008 г. - Американската
компания SpaceX успешно
изстрелва първата частна
космическа ракета в орбита
"Фалкън-1".

Родени
” 551 пр.н.е. - Конфуций,
китайски философ
” 1841 г. - Жорж Клеман-
со, министър-председател
на Франция
” 1887 г. - Ейвъри Брън-
дидж, американски спортен
функционер, дългогодишен
президент на Международ-
ния олимпийски комитет
” 1908 г. - Марин Големи-
нов, български композитор
” 1924 г. - Марчело
Мастрояни, италиански
актьор
” 1934 г. - Брижит Бардо,
френска актриса и модел
” 1934 г. - Тодор Диев,
български футболист

Починали
” 1895 г. - Луи Пастьор,
френски учен
” 1969 г. - Кимон Георги-
ев, министър-председател
на България от 1934-1935 и
1944-1946 г. дългогодишен
министър, вицепремиер,
депутат и зам.-председател
на НС на Отечествения
фронт
” 1978 г. - Йоан Павел I,
римски папа
” 1989 г. - Фердинад
Маркос, филипински
президент
” 1991 г. - Майлс Дейвис,
американски джазов
музикант
” 2003 г. - Елия Казан,
американски режисьор

:

по нов път", коментира Ви-
танов.  Германските граж-
дани, които са едни от най-
големи донори на средства
в ЕС, не искат парите им
от данъци да отиват за ко-
рупционни схеми. Това ко-
респондира и с мнението
на българските граждани,
които също са разочарова-
ни, когато виждат, че ев-
ропейските пари влизат в
джобовете на шепа приб-
лижени до властта.  "Кри-
тиките към управляващите
досега в Германия бяха
свързани и с протекцията,
която те осигуряваха за ня-
кои правителствата в Из-
точна Европа, а по време
на кампанията опоненти на

Меркел и партията й из-
тъкваха, че тя е подкрепя-
ла корупционни модели на
управления и дори даваха
за пример България", ко-
ментира Витанов.  "Герма-
ния е важен партньор на

България и един от най-го-
лемите инвеститори в ико-
номиката ни. Убеден съм,
че бъдещото правителство
ще работи добре със стра-
ната ни", каза още Вита-
нов. ç

тическия процес в 45-ото и
46-ото народно събрание.
Ще се опитаме да напра-
вим това и в следващия
парламент", коментира
вчера Кристиан Вигенин.
Зам.-председателят на
БСП посочи, че промяната
е хубаво нещо, борим се
за нея, но трябва да е
ясно как става тя - като се
запази държавността и се
спазва Конституцията.
Вигенин коментира актуал-
ната политическа обста-
новка в ефира на bTV.
Социалистът обясни, че
БСП стои зад кандидатура-
та на Румен Радев и
Илияна Йотова. Според
него с издигането на
двама от заместник-
председателите на партия-
та и едно от знаковите
лица на левицата - проф.
Радослав Гайдарски, като
участници в Инициативния
комитет, трябва да се
сложи край на всички
спекулации, които вървяха
в последните месеци. По

думите му в самия Иници-
ативен комитет за издига-
не на Радев-Йотова ще
има и други лица, свърза-
ни с БСП. "Този Инициати-
вен комитет е преди
всичко знак към общество-
то за това, че президентът
Радев продължава да бъде
непартийно обвързана
фигура, човек, който е
наистина държавен глава
на страната ни. За петте
години на своя мандат той
показа, че има качествата
да води страната", заяви
Кристиан Вигенин.  Той
подчерта, че с инициатив-
ния комитет се дава знак
на обществото, че гласу-
вайки за Радев, ще дадат
гласа си за човек, който
ще гарантира стабилността
в страната, предвидимост-
та в управлението. "Нека
Радев и Йотова да дадат
старт на своята кампания
и дадат своята оценка,
какво искат да кажат с
този Инициативен комитет,
формиран от тях самите",

допълни зам.-председате-
лят на левицата.

По повод продължава-
щите номинации в БСП
Кристиан Вигенин коменти-
ра, че БСП е демократична
партия. По думите му само
левицата има класическите
белези на политическа
партия - има партийни
органи, които взимат
решение съгласно своя
закон - Устава. "Национал-
ният съвет взе принципна
позиция за подкрепа на
кандидат-президентската
двойка Радев-Йотова още
през април, но имаме
своите уставни ангажимен-
ти", каза той и допълни, че
до вчера е бил срокът за
провеждане на конферен-
циите на местните структу-
ри на партията.

Вигенин обясни, че има
и други имена, но огромна
част от тях са издигнали
Радев и Йотова. "Това ни
позволи без никакви
колебания да се включим
в Инициативния комитет",
каза той.

 Вигенин коментира, че
е било отговорено на
всички въпроси и Радев е
дал ясно да се разбере, че
не е напуснал полето, от
което е тръгнал преди 5
години.  "От казаното от
Радев и Йотова става
ясно, че вижданията им за
принципите, посоката на
развитие на страната
съвпадат до голяма степен
с нашите. Това е важното",
подчерта зам.-председате-
лят на БСП. ç
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През лятото заместник-
министърът на земеделие-
то Явор Гечев даде обшир-
но интервю за Синор.бг, с
което обеща до началото на
септември служебният ка-
бинет да прекатегоризира
земеделските стопанства,
така че да има ясно за точ-
ния брой на микростопанс-
твата, малките, средните и
големите ферми, както и ме-
гаструктурите, за които се
знае, че досега поглъщаха
основната част от директ-
ните плащания. Земеделци-
те отдавна очакваха този
анализ, затова и Синор.бг
повторно попита ведомст-
вото защо той се бави.
Единствената конкретика в
отговора, предоставен ни от
зам. министър Гечев чрез
пресцентъра, беше, че "в
края на тази седмица, коя-
то приключва на 1 октомв-
ри, се очакват първите ре-
зултати от анализа за струк-
турата на стопанствата по
сектори, на база на които
да програмираме инстру-
ментите за преразпределя-
не на подкрепата". След из-

готвянето на икономически-
те модели ще можем да
направим и финансовия
план по интервенциите, ка-
то акцентът ще бъде върху
подкрепата на малките и
средни земеделски стопан-
ства. За много малките зе-
меделски стопанства ще
приложим интервенция за
"Дребни земеделски стопан-
ства", която ще включим в
Стратегическия план.

Резултатите от анализа
ще представим и на заин-
тересованите страни, отго-
вориха от ведомството.
Зам. министър Гечев съоб-
щи още, че продължава ин-
тензивната работа по Ин-
тервенционната стратегия,
както и по изготвянето на
Индикаторния и Финансо-
вия план за интервенции-
те, които считаме за гото-
ви. В останалата част от от-
говорите си Гечев припом-
ня, че "изготвянето на Стра-
тегическият план е основен
акцент на работата на слу-
жебното правителство. В
рамките на неговия мандат
бяха завършени преговори-

зам. министърът. И припом-
ня, че във връзка с прераз-
пределяне на плащанията
към малките и средни сто-
панства най-напред трябва
да се знае каква е структу-
рата на земеделието у нас
по сектори, за да се при-
ложи по най-ефективния на-
чин този инструмент.

Изготвянето на такъв
анализ е свързан с изра-
ботването на методика за
определяне на структурата
на стопанствата и създава-
не на икономически моде-
ли, които да послужат за
база при сегментиране на
стопанствата и балансира-
но насочване на подкрепа-
та при изготвяне на инди-
каторния и финансовия
план, които са част от Стра-
тегическия план на Бълга-
рия за ОСП за периода
2023-2027.ç

Àíàëèçúò çà ðàçìåðà íà
ñòîïàíñòâàòà ùå áúäå ãîòîâ
äî 1 îêòîìâðè
Ñëóæåáíèÿò êàáèíåò å
ðàçðàáîòèëè ïëàí çà
èíòåðâåíöèèòå â áúäåùàòà ÎÑÏ

Франция повдигна обвине-
ния на 8 души, участвали във
френско-българска мрежа, ко-
ято е вкарвала нелегално сто-
тици нископлатени гроздобе-
рачи, предаде БТА, цитирайки
Франс прес. Трима от осемте
души с повдигнати обвинения
са поставени временно под
стража. По време на мащаб-
на операция на 15 септември
френските власти са разкри-
ли "система за експлоатация
и за измама". Тя е била орга-
низирана от 2017 г. с участи-
ето на български фирми, кои-
то "командировали фиктивно
нископлатена работна ръка,
главно по време на гроздо-
бера в Шампан", съобщава в
комюнике прокуратурата в
Лил. Родните мошеници изг-
радили престъпния канал за-
едно с френски граждани.
Между 350 и 500 български
работници ежегодно са пре-
доставяни на разположение
на лозари и винопроизводи-
тели на атрактивна цена.

При съвместната провер-
ка е установено, че на част
от българските работници не
е осигурено работно облекло
и предпазни средства. Имало
е и такива, настанени при ло-
ши условия на пребиваване.
Хората обаче заявили, че са
склонни да правят компроми-
си заради краткия срок на за-
етостта. За тях било по-важ-
но да им бъде заплатено. Те-
зи работници са се интересу-
вали най-вече колко трябва
да получат на час или на ки-
лограм събрана продукция и
са поискали телефон на инс-
пекторите, в случай че имат
сериозни проблеми. Към мо-
мента минималното заплаща-
не във Франция  е 10.20 ев-
ро/час, при 35-часова работ-
ната седмица. Наетите българ-
ски работници споделят, че те-
зи часове се надвишават, но
не желаят да го декларират.
При договорираното заплаща-
не на килограм дневната нор-
ма на работник е над 400 кг
грозде на ден.ç

Ïðåñòúïíà ìðåæà
îñèãóðÿâàëà
ñòîòèöè åâòèíè
áúëãàðñêè
ãðîçäîáåðà÷è
çà Ôðàíöèÿ

те по базовото законодател-
ство и заедно с останалите
европейските министри на
земеделието трябваше да
се вземат  решения по клю-
чови въпроси от прилагане-
то на политиката, включва-
щи - зелената архитектура
и завишената екологична
амбиция,  преразпределяне-
то на плащанията към мал-
ки и средни стопанства,
чрез прилагането на раз-
лични инструменти, в това
число намаления и тавани
плащанията и прилагането
на  социалната условност
при плащанията по Първи
стълб. За да може да се оп-
ределят някои важни акцен-
ти и приоритети,  бяха въз-
ложени и допълнителни ана-
лизи, резултатите от които
ще  послужат за вземането
на национални политичес-
ки решения, обяснява още

3000 лв. е платил 38-годи-
шен мъж от добричкото село Под-
слон за оранжерии, на които се
натъква в обява, пусната в со-
циалните мрежи, съобщи Агри.бг.
Съоръженията са били разполо-
жени в земеделска нива в зем-
лището на Каварна. В неделния
ден мъжът отишъл да демонтира
купените от него оранжерии, но
се оказал неприятно изненадан.
На място пристигнал истинският
собственик на градинските кон-
струкции, който нямал идея за
сключената сделка и веднага по-
дал сигнал до полицията за не-
законното демонтиране на оран-

Èçìàìà: Ïðîäàäîõà îðàíæåðèè îíëàéí
жериите му. Униформените вед-
нага се озовали на мястото и
седнали да обсъдят с двамата
собственици ситуацията. Оказва
се, че набеденият за нарушител
"нов" собственик на оранжерии-
те на практика е измамен и още-
тен, тъй като е броил на неиз-
вестния измамник 3000 лв. Той
разказал на полицаите, че през
цялото време си комуникирал с
"продавача" онлайн и не са се
срещали на живо. По същия на-
чин станало и "сключването на
сделката". По случая с измамата
е образувано досъдебно произ-
водство.ç

На 9 октомври пред кметст-
вото в тетевенското село Черни
Вит ще се проведе Изложение
на домашните сирена, съобщиха
от общината. Идеята на органи-
заторите - производителят на зе-
лено сирене Цветан Димитров и
общината, е да срещнат на едно
място хора, които да се наслаж-
дават, говорят, спорят или пишат
на тема за традиционните бъл-
гарски сирена. Посетителите ще
имат възможност да обикалят из
създадената специална Зона за
свободно познание, където са

Èçëîæåíèå íà äîìàøíèòå ñèðåíà îòâàðÿ âðàòè â ñåëî ×åðíè Âèò
предвидени представяния на уни-
кални млечни продукти. Ще мо-
гат да се задават въпроси и да
се дискутират върху традицион-
ните храни, върху проучването
на бактериите и плесените в тра-
диционните сирена, ще се об-
съждат и други теми, свързани с
традиционната кулинария. В пре-
зентациите ще се говори още за
отглеждането на стари местни
породи животни - така нарече-
ните автохтонни породи, а също
и за използването на вълната в
земеделието и за домашната хра-

на като марка за качество. Зо-
ната за свободно познание ще
се проведе на открито, в обосо-

бена част от парка, със седящи
места при спазване на противо-
епидемичните мерки, разпореде-
ни със Заповеди на МЗ. Предви-
дени са и два обучителни моду-
ла с капацитет по 10 участника
за съчетаване на български си-
рена с български вина а във Ви-
ли "Бояна" на открито с 25 мес-
та ще се проведе вечеря "Тур на
сетивата традиции и сирене" - с
петстепенно меню с традицион-
ни български сирена и виното на
винарна "Ялово", коментира Си-
нор.бг.ç
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Засега не се предвиж-
да повишаване на разме-
ра на осигурителните
вноски, увери пред БНТ
управителят на НОИ
Ивайло Иванов, защото в
момента пенсионната
система събира повече
приходи. По негови думи
за 2022 г. ще са необходи-
ми 13 400 000 лв., така че
тези средства са заложе-
ни в бюджета до края на
годината. Иванов посочи,
че с така направената
актуализация дефицитът,
който е предвиден, нама-
лява - около 6 400 000 лв.
Той заяви, че разходите
за пенсии са се вдигнали
със 700 000 млн. до края

на годината и тези темпо-
ве и другите плащания
ако се запазят, необходи-
мата сума за следващата
година ще е близо 2 300
000 лв. - или около 14%
допълнително. С актуали-
зацията на бюджета се
заложи минималната
пенсия да стане 370 лв.,
като ще я получават
около 1 400 000 души.
Иванов поясни, че логика-
та на законодателя в тази
система е, че тя е обвър-
зана с линията на бед-
ността, а тъй като линията
на бедността е 369 лв.,
депутатите са приели
доходът на пенсионерите
да не е под нея.

Ðàçõîäèòå çà ïåíñèè ñà ñå âäèãíàëè
ñúñ 700 000 ìëí. äî êðàÿ íà
ãîäèíàòà è íåîáõîäèìàòà ñóìà çà
2022 ã. ùå å 2 300 000 ëâ.

ÍÎÈ íÿìà äà ïîâèøàâà
îñèãóðèòåëíèòå âíîñêè

Соларната лаборатория е
открита в Професионалната
гимназия по енергетика и мин-
на промишленост "Христо Бо-
тев". Оборудването е изграде-
но по инициатива на "Грийн-
пийс" - България, за да се раз-
шири редовната учебна прог-
рама със съвременни и еко-
логични технологии с цел съв-
ременно обучение на учени-
ци, коментира БНР.

Лабораторията ще е дос-
тъпна за всички ученици от ос-
ми до 12-и клас от специал-
ност "Топлотехника" на гимна-
зията. В нея те ще се обуча-
ват на производство на топ-
линна енергия от слънцето за
целите на битовото и промиш-
леното топлоснабдяване,
обясни Балин Балинов - ко-
ординатор на кампанията
"Енергийни решения" към
"Грийнпийс". Всъщност младе-
жите ще могат да участват в
довършването на монтажа и
да задават своите въпроси,
свързани с компонентите. Ла-
бораторията разполага с най-
модерно оборудване за изпол-
зване на слънчевата светлина
и преобразуването ? в топ-
линна енергия чрез различни
технологии. Всички процеси
ще бъдат наблюдавани от уче-
ниците и впоследствие управ-
лявани от тях по време на
практическите упражнения. Та-
ка младежите в специалност
"Топлотехника" ще придобият
нови знания и умения за ра-
бота с един от най-ценните въ-
зобновяеми източници на
енергия - Слънцето. Със свое-
то средногодишно количество
на слънчево греене от 2150
часа България се нарежда сред
най-благодатните държави в
Централна и Източна Европа
за развитието на фотоволта-
ичните технологии, допълват от
"Грийнпийс" - България. Слън-
чевата енергия е ключов фак-
тор за трансформацията на
енергийната система и прехо-
да от изкопаеми горива към
100% възобновяеми източни-
ци за производство на елект-
ричество, отопление, охлаж-
дане, както и в транспорта. Та-
зи промяна е заложена в зая-
вените намерения на Европей-
ския съюз за намаляване на
количеството парникови газо-
ве с най-малко 55% до 2030
г., както и в съдържанието на
Парижкото споразумение за
климата, обявено през 2015
г. и подкрепено от почти всич-
ки държави по света.ç

Над 40% от работещите бед-
ни българи нямат пари, за да
отопляват домовете си, бие тре-
вога БНР. Това ни нарежда на вто-
ро място в Европейския съюз по
енергийна бедност, сочи анализ
на Европейската конфедерация
на профсъюзите (ЕКП). Поради
ниските си заплати почти три ми-
лиона души в Евросъюза не мо-
гат да си позволят да отопляват
домовете си, въпреки че рабо-
тят, сочи още анализа,  напра-
вен по време на покачване на
цените за енергия в Европа.

В началото на есента и в на-
вечерието на зимата 15 на сто
от бедните хора в Европа, които

129 990 áåäíè ðàáîòåùè áúëãàðè íÿìàò ïàðè çà îòîïëåíèå
Според ЕКП ситуацията се е

влошила в десетина държави-
членки на ЕС през последното
десетилетие, а се прогнозира, че
повишаването на цените на елек-
троенергията в Европа ще дове-
де до още по-голяма енергийна
бедност. Най-лошо е положени-
ето в Кипър - 45,6 %, след това
България - 42,8 процента, Литва
- 34,5 на сто, като в рамките на
България става въпрос за 129
990 души.

Най-големият ръст на бедни-
те работници, 16,5 %, които не
могат да си позволят отопление
от 2009 г. насам, е регистриран
в Хърватия. ç

Можем да кажем, че сезонът
беше положителен. Не бих из-
ползвала думата "добър", защо-
то не е ясно какво значи добър
сезон. Да, по отношение на 2020
г. беше добър. Но, работейки в
условията на ограничение на пан-
демия вече втора година, смя-
там, че този сезон беше много
по-труден от предходния за це-
лия туристически сектор, отчете
пред БНР Даниела Стоева, бивш
зам.-министър на туризма в слу-
жебното правителство на Стефан
Янев и собственик на туристи-
ческа агенция. Най-важният по-
казател в момента не е даже ръс-
тът спрямо миналата година, за-
щото тя беше почти нулева обяс-
ни тя. Важното е да отбележим
нивото, което достигнахме спря-
мо 2019 г. на базата на данните,
които имаме от единната систе-
ма за туристическа информация,
както и от НСИ. Накрая на ав-

Äàíèåëà Ñòîåâà: Áúëãàðñêèòå òóðèñòè
ñïàñèõà òóðèñòè÷åñêèÿ ñåçîí

густ, още не беше напълно прик-
лючил сезонът, а сме достигнали
ниво 70% от 2019 г., което смя-
там, че трябва да се отрази като
положителен резултат. Още по-
вече че надхвърли очакванията,
които имахме в началото.

Тук е важно да се отбележи,
че с този ръст над 70% отчитаме
броя на пренощували лица. Това

е важният индикатор. Не броят
на преминали туристи, а броят
на пренощували лица. В крайна
сметка това ниво от 70% през
2019 г. го достигнахме основно
благодарение на българските ту-
ристи, посочи Стоева. Вече има
някаква статистика. Като обоб-
щена оценка, която включва как-
то организирания, така и на не-

организирания туризъм. Общите
нереализирани приходи за целия
сектор - хотелиери, ресторантьо-
ри, туроператори, туристически
агенти - надхвърля 6 млрд. лв. за
2020 г., обясни още Стоева. Мо-
га да говоря за 2020 г. в този
аспект, тъй като трябва да отбе-
лежим, че финалните данни за се-
зона ще излязат не по-рано от
края на октомври. Тук се базира-
ме основно на данни от НСИ и от
БНБ по отношение на приходите.
Загубите за 2021 в сравнение с
2020 г. ще бъдат по-малко. Гово-
рим за реализиране на много по-
малки загуби в сравнение с 2019
г. За месеците юни и май напри-
мер, тъй като за тях имаме данни
от БНБ за приходите от входящ
туризъм. За месец юни 2021 г.
спрямо юни 2020 г. приходите от
туризъм надхвърлят два пъти ръст.
За основните месеци имаме доста
сериозен ръст, спрямо 2020 г.ç

са заети, също няма да могат да
включат отоплението. Този про-
цент е равен на 2 713 578 души

в цяла Европа, предупреждават
от Европейската конфедерация на
профсъюзите.

Шефът на НОИ посочи,
че въпреки че максимал-
ната пенсия е била пови-
шена на 1500 лв., има

Ñîëàðíà
ëàáîðàòîðèÿ
îòêðèõà â
ïåðíèøêà
ãèìíàçèÿ

близо 20 000 души, които
получават много повече,
но също са ограничени с
този размер. ç
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КОНКУРЕНЦИЯ

Лоялността на потребителите е
комплексно понятие, което включ-
ва както поведенчески аспекти, та-
ка и намерения и настроения на
потребителите. На пазара на бър-
зооборотни стоки, където потреби-
телите предпочитат бюджетното па-
заруване и пренасочването от един
търговски обект към друг, то е лес-
но осъществимо. Изграждането на
клиентска лоялност се постига ос-
новно чрез предоставянето на ико-
номически предимства (изгода) на
редовните клиенти.

Най-разпространеното средство за
изграждането на тази икономическа
лоялност са програмите за лоялни
клиенти. Те са дългосрочни насър-
чения на продажбите, чрез които кли-
ентите се привързват към търгове-
ца, като в същото време се създава
бариера пред конкуренцията.

Програмите за клиентска лоялност
дават следните възможности на тър-
говците:

Програмите за клиентска лоялност на търговските
вериги за бързооборотни стоки

Участието на клиентите в програ-
мите за лоялност най-често се осъ-
ществява чрез притежаването на кли-
ентски карти (карти за лоялни кли-
енти), издавани от търговците. Мно-
гообразието на съществуващите кли-
ентски карти в търговията може да
бъде сведено до две големи групи:
� клиентски карти (карти за отс-

тъпки), даваща право на ценова от-
стъпка при всяко пазаруване или при
закупуване на определени артикули;
� клиентски карти с натрупване

на бонус (промо) точки, които дават
право за закупуване на продукти с
намалени цени, за получаване на по-
дарък, за получаване на ваучер/ку-
пон за пазаруване и др.

В последните години все повече
търговски вериги за бързооборотни
стоки дигитализират клиентските кар-
ти чрез разработването на собстве-
ни мобилни приложения за лоялност,
които предлагат и допълнителни въз-
можности и предимства за клиенти-

Дигитализацията на тър-
говията води до качествена
промяна в процеса на па-
зарната размяна на стоки
и услуги. Времето и прост-
ранството вече не са в та-
кава степен възпрепятстващ
търговията фактор. Ако тра-
диционният магазин е до го-
ляма степен зависим от мес-
тоположението си и работ-
ното време, то електронна-
та търговия протича без ог-
раничения във времето и
пространството.

Пространствената лока-
лизация на търговеца пос-
тепенно губи значението си
на решаващ фактор в кон-
куренцията, доколкото в ин-
тернет пространството все-
ки търговец е само на един
клик разстояние и всеки
продукт може да бъде поръ-
чан през електронната мре-
жа и да стигне до своя пот-
ребител във всяка точка по
света чрез съвременните ло-
гистични канали.

В условията на протича-
щата четвърта индустриал-
на революция традиционно-
то разбиране и подход за
определянето на съответния
географски пазар като гла-
вен инструмент на конкурен-
тния анализ, чрез който се
установяват и определят
границите на конкуренция-
та между търговците, се про-
менят. Всеки квартален ма-
газин, който доскоро е съ-
образявал своята асорти-
ментна и ценова политика
с тази на конкурентите, ко-
ито са наблизо в квартала

Образователната кампания под
надслов "Твоето бъдеще. Твоят из-
бор" е част от раздела "Устойчиво
потребление" от зелената сделка
на Европейския съюз. Ключовата
цел е да се даде отговор и въз-
можност на обществото за взема-
не на поинформирани решения.
Разработената образователна прог-
рама е насочена към гражданите
на ЕС между 25 и 39 години, кои-
то са приблизително 53% от об-
щото население на ЕС, в предос-
тавяне на повече информация и
умения за управление на собстве-
ните финансови средства.

Защо?
Понякога прибързаните реше-

ния при покупка на стоки или не-
достатъчно внимание върху доку-
ментите, които се подписват при
сделка, оказват негативно влия-
ние върху финансовото състоя-
ние на потребителите.

РЕГЛАМЕНТИ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейската комисия подкрепя
правата на потребителите

щайки внимание на рисковете, из-
мамите и потенциалното подоб-
ряване на киберсигурността.

Една от ключовите теми в кам-
панията е освен насърчаването
към отговорно потребление и за-
щита на природата. Кризата от
COVID-19 доведе до намаляване
на замърсяването и установява-
не на по-екологично чиста среда.
Ето защо ЕК призовава потреби-
телите да обмислят как да запа-
зят и подобрят положителните
въздействия върху природата в
дългосрочен план. Част от реше-
нията, които предлага Комисията,
са използването на технологични
устройства (телефони, лаптопи и
др.) възможно по-дълго време и
увеличаване на употребата на про-
дукти, които подлежат на рецик-
лиране, както и ограничаване на
свръхпотреблението.

Съвременната търговия: конкуренция
без граници

или в съответното селище,
в новата дигитална среда
може да бъде поставен в си-
туация на конкуренция без
граници в която конкурен-
тите му могат да бъдат във
всяка точка на света. На-
растващата потенциална
конкуренция обективно во-
ди до намаляване на цени-
те и стимулира търговците
да търсят неценови конку-
рентни предимства, които
осигуряват допълнителна
стойност за потребителя.

Интернет помага на тър-
говците по-лесно да прео-
доляват установените иконо-
мически бариери за навли-
зане на пазара. Разходите
за създаване на електронен
магазин или за използва-
нето на дигитални платфор-
ми са много по-ниски в
сравнение с инвестициите
на традиционните търговци
(bricks & mortar), които
трябва да построят, закупят
или наемат физически тър-
говски обект. Това дава въз-
можност на новосъздадени
и малки фирми за бърза па-

зарна експанзия при нали-
чието на уникален продукт
и успешна маркетингова
политика.

В условията на дигита-
лизация търговците, като
класически посредници в
размяната на стоки и услу-
ги, губят традиционната си
роля и биха имали успех,
само ако се дигитализират.
Съвременните информаци-
онни технологии и комуни-
кационни мрежи позволя-
ват на производителите ди-
ректно да стигат до край-
ния потребител, което на-
малява необходимостта от
посредник и елиминира
междинното звено от кла-
сическата верига "произво-
дител - търговец - потре-
бител". Това води до скъся-
ване на стойностната вери-
га и намаляване на разхо-
дите за посредничество.
Тенденцията за преминава-
не към размяна без посред-
ничество (disintermediation)
в новата дигитална среда е
голямо предизвикателство
за традиционните търговци.

те, така че пазаруването да става още
по-лесно, бързо и удобно.

Основните индикатори за лоял-
ността на клиентите са повторните
покупки и намаляването на чувст-
вителността към офертите на кон-
курентите. Важно е да се подчертае,
че програмите за лоялност в търго-
вията на дребно са обвързани с пос-
тоянните клиенти на търговците и
обикновено имат по-голямо въздей-
ствие върху средната честота на по-
купката на вече съществуващите кли-
енти, отколкото върху привличане-
то на нови клиенти. Изследванията
показват, че задържането на същес-
твуващите клиенти е много по-ев-
тино за търговците от привличане-
то на нови.

� служат като стимул да се купува
повече и по-често;
� дават информация за поведени-

ето на клиентите;
� помагат на търговеца да създа-

де тясна връзка с клиентите;
� развиват доверие към марката

на компанията;
� дават възможност да се следят

тенденциите, динамиката и промя-
ната в потребителското поведение;
� оптимизират разходите за мар-

кетинг, помагайки на търговеца да
оферира правилното предложение на
клиента.

За съжаление голяма част от
потребителите не познават пра-
вата си и това е причината ЕК да
обърне сериозно внимание на те-
мата в ползва на тези, които уп-
равляват доходите си, осъзнавай-
ки по-добре значението на спес-
товността, вземането на поотго-
ворни кредитни решения, обръ-
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Европейският
парламент прие
уникална резолюция,
предложена от Литва,
с която съвсем офи-
циално иска намеса
във вътрешната
политика на Русия,
като основанията за
това излага в цели
140 точки, започващи
с "Като се има пред-
вид, че…", в които са
събрани "аргументи"
от безброй разпрост-
ранявани публикации,
изявления, резолюции
"от кол и въже".
Втората част съдържа
искания за това
какво ЕС "би трябва-
ло" да направи и
какво ЕС "трябва" да

ÅÑ ðàáîòè ñðåùó ñâîÿ èíòåðåñ -
îòíîâî ñå êîíôðîíòèðà ñ Ðóñèÿ

направи - 40 на брой,
всичко това на близо
50 страници.

Едва ли всичките
705 евродепутати са
прочели всичко това,
но са гласували,
както следва: 494
"за", 103 "против" и 72
"въздържали се". От
българските евроде-
путати "за" са гласу-
вали Слабаков,
Ал. Йорданов, Кънев,
Радев. "Против" са
гласували Станишев,
Витанов, Йончева,
Пенкова.

От огромната
каша читателят може
да обобщи:

1. В държавите -
членки на ЕС, демок-

рацията е реализира-
на в идеалната си
форма. Всички дър-
жави от ЕС разпреде-
лят парите си по со-
циален и справедлив
начин. Няма малцинс-
тва. Това легитимира
ЕС да критикува и
осъжда остро Русия,
където има малцинст-
ва, и да нарича
руската държава
"клептокрация".

2. ЕС има декла-
рираната цел и се
възползва от правото
да обвърже страните
от "Източното парт-
ньорство" ("Армения,
Азербайджан, Бела-
рус, Грузия, Републи-
ка Молдова, Украй-

Î÷åâèäíî å, ÷å ñàìî âúíøåí âðàã ìîæå äà ïîìîãíå
çà çàìàçâàíå íà âúòðåøíèòå êîíôëèêòè â ÅÑ

Никаква спекула не по-
вишава цената на тока. Ни-
какъв Путин и никакъв "Газ-
пром" не са ви виновни за
близо трикратното увеличе-
ние на цената на газа. То-
кът скача, мили братя бъл-
гари, защото енергийният
пазар беше либерализиран.
Западът го наложи, понеже
го изисквал капитализмът.
Дивият капитализъм - сво-
бодна пазарна икономика.
Това означава, че на тео-
рия конкуренцията може да
сваля цените, но на прак-
тика винаги се вдигат. За-
щото основната ценност и
цел на капитализма е пе-
чалбата. Лакомията, егоиз-
мът, това е горивото на ма-
шината капитализъм, мар-

Òîêúò ñêà÷à, çàùîòî ïàçàðúò áå ëèáåðàëèçèðàí
Ëèáåðàëèçèðàíèÿò ïàçàð ùå ïðîäàâà
ñêúïî è ïðåñêúïî, çà äà ïå÷åëÿò
èãðà÷èòå. Íÿìà ñïåêóëà, à ïðîñòî
åâðîàòëàíòèçúì

ка евроатлантизъм. Пазарът
няма да свали цените. Па-
зарът съществува в името
на печалбата. Каква спеку-
ла!?

Либерализираният пазар
ще продава скъпо и прес-
къпо, за да печелят играчи-
те. Лъвът винаги яде анти-
лопата до повръщане. Не
може да не я яде до повръ-
щане. Такьв е биологичният
му механизъм. Същото е и
при либерализираният па-
зар. Няма спекула, просто
евроатлантизъм.

Политически социалоли-
гофрени ви обясняват, че
КЕВР била виновна, "Газ-
пром" бил виновен, минис-
търът на енергетиката бил
виновен… Глупости. Вино-

вен е генетичният код на ли-
берализирания евро-атлан-
тически пазар.

Така навремето ни бала-
муркаха за цените след 1989
г. - имало спекула. Че това
е основният принцип на ка-
питала: минимум вложения,
максимум печалба. Безкра-
ен марж. Нали така се пе-
челят по 200 000 000 за раз-
ходка в Космоса с цел фу-
кария.

Приятелката ми М. Анге-

лова ми пише, че в Белгия
обвинили "Газпром" и Путин
за смъртоносните цени на
газа и тока - руснаците не
произвеждали повече, за
да държат цените в горния
диапазон. И "Северен по-
ток 2" бил виновен.

Абе, западняшки тикви,
от 30 години ви гледам как
мачкате Русия - санкции,
война на рублата, мръсна
война на петролния пазар
през игри със Саудитска

Арабия за спекулативни
свръхпроизводства. Ето, то-
ва е спекула. Мачкате рус-
наците със санкции, от без-
смислени по-безсмислени,
и очаквате Путин да мисли
за вашите енергийни инте-
реси. Който нож вади, от
нож умира. Слушах Армин
Лашет, кандидат-наследни-
ка на Меркел. В прав текст
каза: "Трябва ни повече газ
от Русия, защото като
спрем топлоцентралите и
АЕЦ-овете заради Зелена-
та сделка, ще се нуждаем
от енергоносители, за да си
посрещнем нуждите от
електричество. Все по-на-
растващите нужди заради
електрификацията на автот-
ранспорта."

Спекула! Не, мозъчният
дефицит на евроатлантици-
те повишава цените…

Милен МИЛУШЕВ

От "Клуб 24 май"
(Със съкращения,

заглавието е на ЗЕМЯ)

на") със себе си. От
друга страна, Русия е
лишена от правото
да търси добри
отношения с тези
съседни държави.

3. ЕС трябва да се
превърне в "глобален
играч" в рамките на
"евро-атлантическото"
сътрудничество с
НАТО. Правомощията
за вземане на реше-
ния в областта на
външната политика
ще бъдат съсредото-
чени в Брюксел, а
единодушието на
членовете вече няма
да се изисква.

И какъв е смисъ-
лът на тази резолю-
ция?

Очевидно е, че са-
мо външен враг може
да помогне за замаз-
ване на вътрешните
конфликти в ЕС.

Не бива да се
забравят две неща:

1. От стрелбата по
"врага" с думи до
стрелбата по този
"враг" с оръдия често
пътят е съвсем кра-
тък, също и по отно-

шение на времето.
2. Решаването на

вътрешни проблеми
чрез създаване на
външен враг също
може да се окаже
пълна катастрофа.
Спомнете си напри-
мер за Аржентина,
която се опита да
направи същото с
анексирането на
Фолклендските
острови и беше
жестоко наказана от
Маргарет Тачър.

Какво да се пра-
ви, САЩ и Великоб-
ритания преместват
фокуса върху Китай,
а ЕС срещу собстве-
ния си интерес -
върху Русия.

Симеон НИКОЛОВ
От Фейсбук

* Авторът е дипло-
мат и геополитически
анализатор

Урсула фон дер Лайен



Оставаме си с един
Христо Стоичков да се
хвалим като българи по
света. Сред големите
уважавани имена няма да
видим нито Кристалина
Георгиева, която в устре-
ма си към високи постове
щеше да прегази своя
сънародничка в надпрева-
рата за ООН, нито Бойко
Борисов, който имаше
амбицията да стане доа-
йен в Европейския съвет
след очакваното оттегляне
на Ангела Меркел.

Двамата си партнира-
ха, докато смятаха, че
вървят по триумфален път.
След раздалечаването си
имат шанс отново да се
съберат, но в сектора на
залязлата слава.

Бойко Борисов тръгна
надолу преди 5 години
след неуспялата авантюра
на Кристалина Георгиева
да измести с негова
подкрепа тогавашната
шефка на ЮНЕСКО Ирина
Бокова от конкурса за
генерален секретар на
ООН. Георгиева успя само
в едно - да попречи на
Бокова, но в класацията
показа по-лош резултат от
нея и това бе първият
знак, че в неистовата си
амбиция за високи посто-
ве няма колебание да
загърби интересите на
България. Като последица
трябваше да напусне
поста си на еврокомисар
от България. А наказание-
то за Борисов бе, че
неговата фаворитка Цецка
Цачева загуби месец по-
късно президентските
избори през 2016 г. и

отвори път на Румен
Радев, който е днешни-
ят му кошмар.

Това са стари работи,
но с актуални последици,
защото човек може да си
сменя постовете, но
нрава си - никога. За да
спаси вече увредения си
авторитет, Кристалина
започна да се озърта в
онзи момент за друг
висок пост, но не забеля-
за подходящо вакантно
място. Тогава използва
връзките си в Световната
банка, където работеше
като вицепрезидент от
2008 до 2010 г., преди да
отиде в Брюксел, и се
върна във Вашингтон на
учреден специално за нея
пост - главен изпълните-
лен директор. Длъжността
имаше неясни функции, но
оправдаваше предназна-

Ñ Êðèñòàëèíà ùå ñå ãîðäååì,
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чението си - да спаси
престижа й. Освен това й
послужи за трамплин към
следващия й пост - пред-
седател на Международ-
ния валутен фонд, който
по принцип не можеше да
заеме, защото през 2019 г.
вече бе надхвърлила
пределната допустима по
регламент възраст от 65
години. Но тя бе единстве-
на кандидатка, която се
съревноваваше само със
себе си. Освен това
френският президент
Еманюел Макрон бързаше
да изтегли своята съна-
родничка Кристин Лагард,
за да я прати от МВФ
начело на Европейската
централна банка, и него-
вият натиск помогна на
Кристалина да се възпол-
зва от компромис по
изключение.

Дотук бе възходът й,

което никак не е малко.
Но ако човек се изкачва
в кариерата по стълба,
слизането му става с
асансьор. Оказа се, че
Кристалина не е била по-
различна в международ-
ните институции от онова,
с което се запомни в
България. От средата на
септември тя е в центъра
на световен скандал,
засягащ не само нея, но и

реномето на Световната
банка. Банката спря
световната класация
Doing Business (Условия
за правене на бизнес),
защото независим доклад
разкри, че тя заедно с
дясната си ръка Симеон
Дянков (който е един от
създателите на класацията
през 2016 г.) са манипули-
рали през 2018 г. (а той и
през 2020 г.)  данните за
Китай и други държави, за
да ги представят в по-
привлекателна за бизнеса
светлина.

В доклада пише за
груб натиск върху експер-
тите не само да действат
против съвестта си, но и
да запазят мълчание.
"Натиск, упражняван от
главния изпълнителен
директор Георгиева и
нейния съветник г-н Дян-
ков, за да се направят
конкретни промени в
данните за Китай с цел да
подобрят класирането му
точно по същото време,
когато страната се очаква
да играе ключова роля в
кампанията за увеличава-
нето на капитала на
Банката". Специална глава
е наречена "Токсичната
култура на Doing Business
и страхът от възмездие".
В нея пише, че "служите-
лите са съзнавали, че

рискуват работата си, ако
се противопоставят на
нареждане от главната
изпълнителна директорка"
и че "г-н Дянков публично
е заплашил екипа с
връзки на високо равни-
ще, за да издири всеки,
който се оплаче от него".

Първата реакция на
Кристалина Георгиева бе
да изрази "принципното
си несъгласие с констата-
циите и тълкуванията в
разследването на неред-
ностите в данните". Но
едно голословно изявле-
ние не може да отмени
цял доклад, зад който
стоят голям брой специа-
листи и свидетели, осво-
бодени вече от страха си
от нея и знаещи, че от
едната страна на везната
е нейната репутация, но
от другата е тяхната.

Затъркалял се веднъж,
скандалът не може да
спре по нечие нареж-
дане и вероятно ще
предизвика лавина.

Първите публикации в
най-авторитетни световни
издания показаха, че
няма да има снизхожде-
ние към шефката на МВФ,
защото бизнесът е много
чувствителен на тема
манипулации, когато

освен това става дума за
много пари.  Авторитетно-
то международно иконо-
мическо издание "Иконо-
мист" измисли дори
название на скандала
чрез игра на думи
Kristaleana, в което съче-
тава името й с думата
lean (накланям, проявявам
пристрастие, но също и
килвам се). От една
страна, прегрешението й
е, че е проявила прист-
растие, а от друга страна,
е възмездието, защото
столът й се е килнал.

Днешните неволи на
Кристалина Георгиева
имат за нас само ретрос-
пективно значение, защо-
то за нея се говори, че е
препоръчала на Бойко
Борисов да направи
Симеон Дянков финансов
министър в първото си
правителство през 2009 г.
Той се запомни с обеща-
нието да ни сервира
постна пица и го изпълни.
След това се запиля по
международните финансо-
ви институции. Но ни
остана Борисов с още два
мандата и продължение
на линията да изстисква
каквото може от общест-
вото и да го разпределя в
своите кръгове.

Докато Кристалина
беше в Европейската
комисия, нямаше никакъв
шанс Борисов да бъде
разобличен в брюкселски-
те доклади като двигател
на корупцията на високо
равнище, която се описва-
ше само безадресно.
След нея защитната мисия
бе поета от Мария Габри-
ел и бе доведена до
логичен край чрез обезс-
мисляне на докладите по
Механизма за сътрудни-
чество и проверка. Този
механизъм още не е
обявен за мъртъв, но е
пъхнат като скелет в
брюкселски шкаф.

Интересно е, че в
същия ден (16 септември),
когато излезе критичният
за Кристалина доклад,
Брюксел за пръв път
призна, че не си е свър-
шил работата в България
за борба с корупцията.
Сякаш Световната банка и
Европейската комисия
прогледнаха едновремен-
но, за да ни покажат ръка
за ръка Кристалина и
Бойко. Но разочарование-
то им от тях е твърде
закъсняло. Българите ги
изпревариха.

Светослав ТЕРЗИЕВ
От www.segabg.com
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9 Китай

Ôàêòèòå îïðîâåðãàâàò ëúæèòå íà çàïàäíèòå
ñòðàíè çà Ñèíäçÿí

На 26 септември Китай
публикува Бяла книга за де-
мографското развитие в
Синдзян, в която с реални
данни представи ситуация-
та в района и показа успеш-
ния пример на страната в
стимулиране на здравото
развитие на местното насе-
ление. Изправени пред дан-
ните, лъжите на някои за-
падни страни за Синдзян от-
ново бяха разкрити. Техни-
те злонамерени клевети, це-
лящи да нарушат реда в
Синдзян и ограничат Китай,
се провалиха.

Ïðåç èçìèíàëèòå 10 ãîäèíè, Ñèíäçÿí å íà ÷åòâúðòî  ìÿñòî â ñòðàíàòà ïî
ðúñò íà íàñåëåíèåòî, à ïî áðîé íà íàñåëåíèåòî ñå êëàñèðà íà îñìî ìÿñòî

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"!

Данните за 2020 г. показ-
ват, че през изминалите 10
години Синдзян е на чет-
върто място в страната по
ръст на населението, а по
брой на населението се кла-
сира на осмо място. В съ-
щото време, уйгурското на-
селение поддържа сравни-
телно високо ниво на раз-
витие, като се е увеличило
до 11,6 милиона през 2020
г. от 8,3 милиона през 2000
г., с годишен ръст от 1,67%,
което е далеч по-високо от
останалите малцинства. В
бялата книга се посочва

Преди няколко
дни заместник
външният минис-
тър на Китай Ма
Джаосю даде ин-
тервю, в което
посочи приори-
тетите на страна-
та на провежда-
щата се в момен-
та в Женева 48-а
сесия на Съвета
на ООН по пра-
вата на човека.

Той посочи, че Китай е намерил успешно свой път за
развитие на човешките права, отговарящ на национал-
ните условия. Благодарение на това страната разреши
проблема с абсолютната бедност, изгради общество със
средно ниво на благосъстояние, прокара нови пътища
за модернизация в китайски стил и реализира признати
от света постижения в областта на правата на човека,
каза зам.-министърът.

В същото време Китай участва активно в глобалното
управление на човешките права и изпълнява своите меж-
дународни задължения в сферата. Китай е бил пет пъти
член на Съвета по правата на човека и е сред най-
избираните в този орган държави, провел е диалог и
консултации, свързани с човешките права с повече от
20 държави и регионални организации, както и работи
непрекъснато за разширяване на международния обмен
и сътрудничество в сферата, каза Ма Джаосю.

Вчера Националната конфе-
дерация на предприятията и На-
ционалната асоциация на дирек-
торите на предприятия публику-
ваха годишната си класация на
500-те най-големи китайски ком-
пании.

Комбинираните оперативни
приходи на тези фирми за 2020
г. са били 89,83 трилиона юана
(13,9 трилиона долара) или ръст
от 4,43 процента в сравнение с
предходната година. Общата им
чиста печалба пък е била 4,07
трилиона юана, което е увели-
чение от 4,59 процента на го-
дишна база.

Начело в класацията тази го-
дина е Държавната електроразп-
ределителна корпорация (State
Grid), следвана от Китайската на-
ционална петролна корпорация
(CNPC) и Китайската петролна и
химическа корпорация ("Сино-
пек").

Броят на компаниите, чиито
годишни приходи надхвърлят 100
милиарда юана, нараства до 222,

Îáÿâèõà ãîäèøíàòà êëàñàöèÿ íà 500-òå íàé-ãîëåìè êèòàéñêè ïðåäïðèÿòèÿ

като осем от тях отчитат прихо-
ди от над 1 трилион.

Тазгодишният списък също
показа подобрена промишлена
структура, тъй като в него вли-
зат повече компании за високи
технологии и съвременни услу-
ги, като производители на кому-
никационно оборудване и логис-
тични фирми.

Средните разходи за научно-
изследователска и развойна дей-
ност на 500-те най-големи ком-
пании достигат 2,94 милиарда
юана, което е увеличение от
17,95 процента на годишна ба-
за. Съотношението на техните
разходи за научноизследовател-

ска и развойна дейност към опе-
ративните приходи достигна 1,77
процента.

Също вчера Националната фе-
дерация за промишленост и тър-
говия представи и списъка на 500-
те най-големи частни фирми в Ки-
тай. На първите три места в него
се нареждат "Хуауей" (Huawei),
"Дзиндун" (JD.com) и "Хънли"
(Hengli Group). Годишните прихо-
ди на всяка от петте най-големи
частни компании надхвърлят 600
милиарда юана (92,82 милиарда
долара), като тези на "Хуауей" са
били 891,37 милиарда.

Общите приходи на 500-те
най-големи частни предприятия
за 2020 г. са били 35,12 трили-
она юана, което е с 16,39 про-
цента повече от предходната го-
дина. Те са платили данъци в раз-
мер на 1,36 трилиона юана или
8,84 процента от всички постъп-
ления в държавната хазна. В тях
работят 11,09 милиона души, ко-
ето представлява 1,48 процента
от броя на заетите в Китай.

още, че за известен пери-
од в бъдеще, населението
в Синдзян, особено малцин-
ствата в района, ще поддър-
жа стабилен растеж.

Освен това, според ин-
декса на ООН за развитие-
то на човечеството, който
се смята за стандарт за из-
мерване нивото на човеш-
кото развитие, в трите ос-
новни променливи: продъл-
жителност на живот, ниво
на образование и качество
на живот, развитието на
малцинствата в Синдзян е
стабилно. Средната продъл-

жителност на живот през
2019 г. е 74,7, което е с 2,35
години повече от 2010 г. 8944
на 100 000 уйгурци прите-
жават университетско обра-
зование, което е с 6540 ду-
ши повече от 2000 г.

Развитието на населени-

ето в Синдзян отразява нап-
редъка на развитието на пра-
вата на човека в района, ко-
ето се дължи на социалната
стабилност и показва оче-
видните ефекти на китайско-
то правителство в превенци-
ята и борбата с тероризма.

На 24 септември Министерс-
твото на външните работи на Ки-
тай публикува списък с факти за
намесата на САЩ в делата на
Хонконг и подкрепата им към ан-
тикитайските сили, който излага
пред света многобройните зло-
деяния на Вашингтон в създава-
нето на безредици в спецрайона
след 2019 г.

Списъкът е в пет части и из-
броява 102 действия на САЩ, це-
лящи намеса в делата на Хон-
конг, които включват фабрикува-
не на свързани с Хонконг зако-
нопроекти, своеволно налагане
на санкции, отправяне на клеве-
ти срещу политиките на спецра-
йона, предоставяне на убежище
и подкрепа на антикитайски си-
ли и т.н. Очевидно е, че САЩ,
заедно със няколко свои съюз-
ници, открито подкрепят антики-
тайските сили в Хонконг и из-
ползват всички средства да очер-
нят и осквернят политиката на
китайското правителство спрямо
Хонконг, крайната им цел е да
ограничат развитието на Китай.

Чрез този списък хората съ-
що могат да видят колко абсурд-

Ïåêèí: Êèòàé ùå ñëåäâà ñâîé ïúò
çà ðàçâèòèå íà ÷îâåøêèòå ïðàâà

Êèòàé ïóáëèêóâà èíôîðìàöèîíåí ëèñò çà íàìåñàòà
íà ÑÀÙ â äåëàòà íà Õîíêîíã

ни и смешни са лицемерните
"двойни стандарти", които САЩ
преследват по въпросите за де-
мокрацията, свободата, правата
на човека и законността. Всъщ-
ност САЩ, като самозван "пра-
возащитник", са именно най-го-
лемият нарушител на правата на
народите по целия свят. Като взе-
мем за пример действията на
американското правителство, на-
рушаващи правата на човека
през последните шест месеца,
може да се образува друг спи-
сък: неуспеха в борбата с епи-
демията, извършеното от амери-
канските войски убийство на ци-
вилни афганистанци на летище-
то в Кабул, безмилостното ре-
патриране на голям брой гладу-

ващи имигранти от Хаити и мно-
го други нарушения на правата
на човека.

Китай не създава проблеми,
но не се страхува от провока-
ции. Китайското правителство ще
продължи да предприема всички
необходими мерки срещу опити-
те на САЩ за намеса във вът-
решните му работи и за накър-
няване националните му интере-
си и достойнство. Усилията им
да ограничат развитието на Ки-
тай чрез дестабилизиране на Хон-
конг, неизбежно са обречени на
провал. Никоя сила не трябва да
подценява решителността, воля-
та и способността на Китай да
се противопостави на външната
намеса.
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Áðþêñåë îòïóñêà 95 ìëí. åâðî
çà èçñëåäâàíèÿ íà COVID-19
Èìóíèçàöèÿòà ñ òðåòà äîçà âàêñèíà â Ðóìúíèÿ çàïî÷âà äíåñ

:
Íàêðàòêî

Австрийската
комунистическа партия
(АКП) неочаквано спечели
общинските избори в Грац
в неделя. Комунистите
получиха 28,9 % от
гласовете във втория по
големина град в Австрия,
изпреварвайки дясноцент-
ристката Австрийска
народна партия (АНП),
която събра 25,7 %.
Кметът Зигфрид Нагл от
АНП, който ръководи града
от 18 години, обяви, че
възнамерява да се оттегли
от поста.

Палестински
протестиращи
издигнаха нацистко знаме
със свастика на електроп-
ровод край село в района
на Западния бряг на река
Йордан, в близост до пост
на силите за отбрана на
Израел. Войниците на
израелската държава
свалиха флага със стрел-
ба. Палестинците от време
на време използват
нацистки символи в
протестите срещу Израел
и действията му в района
Западния бряг и ивицата
Газа. През август т. г.
палестинците, протестира-
щи срещу поставянето на
израелска застава на
Западния бряг, запалиха
звезда на Давид, комбини-
рана със свастика.

Земетресение
с магнитуд 6,5 Рихтер
беше усетено на гръцкия
о. Крит вчера.  По данни
на Националния институт
по сеизмология трусът е
бил с магнитуд 5.9 и на
дълбочина 2 км. Послед-
вал е вторичен трус от
4,5 по Рихтер. Един човек
е загинал. Има срутени
скали и затворени
пътища, както и повреде-
ни покриви на сгради.

Вулканът
на о. Ла Палма на Канарс-
ките острови изведнъж
престана да изхвърля лава
и пепел след осемдневно-
то си изригване, което
нанесе материални щети и
наложи евакуации и
вземане на извънредни
мерки. Учени заявиха, че
вулканът Кумбре Виеха е
навлязъл във фаза на
"ниска активност". Все
още е твърде рано да се
каже, че фазата на
изригване е преминала.
Изригването на вулкана
миналата седмица
засегна над 500 сгради
и наложи евакуацията
на над 6000 души.

Снимки Интернет
Гърция няма да позволи масово
влизане на нелегални мигранти,
заяви министърът по миграцията
Нотис Митаракис. От началото на
годината бежанският натиск към

Гърция е намален със 73%.
Митаракис заяви пред медиите,

че няма да се позволи нелегално
влизане на мигранти в страната
при евентуална бежанска криза

от Афганистан. В рамките на
една година всички мигранти ще

бъдат настанени в лагери от
затворен тип, което вече отказва
много от тях да правят опит чрез

Гърция да достигнат до други
европейски страни. В област

Еврос на сухопътната граница с
Турция оградата поставя под

контрол всяко влизане в
страната. Има силни патрули и

по река Марица.

Европейската комисия
съобщи, че отпуска допъл-
нително 95 млн. евро за
изследвания на COVID-19
и издаване на здравни
сертификати.

Общо 20 държави от
ЕС ще получат осигурени-
те средства. Уточнява се,
че от изследвания по-
често ще се нуждаят
онези, които не могат да
се ваксинират срещу
заболяване по съвет на
лекар. По-рано тази
година ЕС осигури 20 млн.
бързи теста, за които
обаче не се издава серти-
фикат.

Досега над 400 млн.
европейци са получили
ковид удостоверение -
след като са преболедува-
ли или са били ваксинира-
ни и изследвани. Европей-
ското удостоверение се
признава в 42 страни по
света.

Имунизацията с трета
доза ваксина срещу
COVID-19 в Румъния
започва днес във вакси-
национните центрове в
изложбения комплекс
Ромекспо в Букурещ,
съобщава Аджерпрес.
"Лицата, ваксинирани
преди най-малко шест
месеца с втора доза
ваксина, могат да се
имунизират с трета доза
от 28 септември в центро-
вете в Ромекспо", съобщи
кметството на букурещкия

Управляващите в Португалия социалисти
спечелиха местните избори в неделя, но изне-
надващо претърпяха поражение в столицата
Лисабон. Това сочат резултатите, събрани от
почти всички избирателни окръзи, предаде Епи-
център. От 308-те общини в страната партията
на премиера Антониу Коща събира 34,4 на сто
от гласовете и печели в най-малко 147 общи-
ни, срещу 30,8 процента от гласовете и 108

Óïðàâëÿâàùèòå â Ïîðòóãàëèÿ ñîöèàëèñòè ñïå÷åëèõà ìåñòíèòå èçáîðè
общини за дясноцентристката опозиция.

В столицата Лисабон обаче дясната коали-
ция начело с бившия еврокомисар Карлуш Мо-
едаш противно на всички прогнози победи до-
сегашния кмет социалист Фернанду Медина с
35,8 на сто срещу 31,7 процента от гласовете. В
големия северен град Порту независимият Руи
Морейра бе преизбран с голяма преднина, как-
то сочеха и анкетите. Изборите протекоха в ат-

мосфера, общо взето благоприятна за прави-
телството на Антониу Коща, обявило току-що,
че от четвъртък вдига почти всички ограниче-
ния, които още са в сила. Премиерът лично по-
ложи доста усилия за предизборната кампания,
като обеща да изправи на крака икономиката
на страната, тежко пострадала от пандемията,
чрез инвестиционни проекти, финансирани от
европейския План за възстановяване. ç

Повече от 53,39 млн. души в Турция са получили първите си дози ваксина срещу COVID-19 (около 86% от
възрастното население на страната), а над 43,43 млн. са напълно ваксинирани, съобщиха здравните

власти. Над 10,11 млн. души от рискови групи са получили и трета доза.

Сектор 1. В съобщението
се отбелязва, че се
очакват за ваксинация
лица над 65 години,
хората с хронични забо-
лявания, независимо от
възрастта, медицинският
персонал, работещите в
службите за социална
помощ и други уязвими
категории. "Третата доза
може да се прилага

свободно, без предвари-
телно насрочване", уточ-
ниха местните власти. До
момента в Румъния са
поставени 10 054 036 дози
ваксина на 5 467 346
души, от които 5 327 522
са със завършена вакси-
национна схема.

Медиците в Турция са
поставили над 107,64 млн.
дози ваксини срещу

коронавирус, откакто в
страната стартира кампа-
ния за масова имунизация
през януари. Министерст-
вото на здравеопазването
съобщи за нови 26 145
случая на коронавирус и
още 193 смъртни случая
през последното деноно-
щие. През последните 24
часа са направени нови
342 145 теста. ç
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Ãåðìàíèÿ å èçïðàâåíà ïðåä ïðîäúëæèòåëíè
ïðåãîâîðè çà êàáèíåò

Социалдемократичес-
ката партия в Германия
печели парламентарните
избори с 25,7 % от гласо-
вете. Това показва нео-
фициалният резултат
след преброяване на
всички подадени бюлети-
ни. На второ място е
консервативният блок
ХДС/ХСС с 24,1 на сто,
следван от Зелените,
които получават 14,8
процента. Социалдемок-
ратът Олаф Шолц се
определи за победител
във вота.

Предстоят дълги пре-
говори за съставяне на
коалиционно правителст-
во, вероятно водени
паралелно от социалде-
мократичната партия и от
ХДС/ХСС. С напредване-
то на преброяването на
бюлетините разликата
между двете големи
партии в Германия нама-
ля до процент и полови-
на в полза на социалде-
мократическата партия.

Изборите бележат и
края на канцлерството на
Ангела Меркел. Първите
резултати сочат, че след

Ñîöèàëäåìîêðàòúò Îëàô Øîëö ñå îïðåäåëè
çà ïîáåäèòåë âúâ âîòà

Пашабахче България ЕАД гр. Търговище, търси да назначи:

Техник - механик, монтаж на промишлени съоръжения и машини -  2 бр.
Отговарящ на следните изисквания:
” Основно образование
” Възможност за работа на смени
” Опит и познания относно машините за производство на домакинско стъкло.
Кандидатите могат да изпращат автобиография и мотивационно писмо на адрес:

Търговище 7700, кв. Въбел, Индустриална зона, "Пашабахче България" ЕАД, отдел "Чо-
вешки Ресурси" или на е-mail: garif@sisecam.com. Краен срок за подаване на документи
12.10.2021 г.

Çàáðàíèõà íà òàëèáàíèòå â Õåëìåíä äà ñè áðúñíàò áðàäèòå
Талибаните вече няма да

си бръснат брадите. Мест-
ни представители на тали-
баните издадоха забрана
за бръсненето на брадите
в южната афганистанска
провинция Хелманд, пише
Епицентър.

Директорът на талибани-
те по въпросите на инфор-
мацията и културата Хафиз
Рашед Хелманд заяви пред
всекидневника "Етилаат-
роз", че решението е взето
от религиозната полиция на
талибаните на среща със
собствениците на бръснар-
ници в провинцията. В со-
циалните мрежи циркулира

окръжно писмо на талибан-
ските власти, в което пред-
ставителите на талибаните
предупреждават бръснар-
ниците, че ще има послед-
ствия, ако бъде доказано,
че са обръснали брадата на
някого. Засега няма комен-
тар от официалния говори-

тел на талибанския режим.
Преди месец талибани-

те взеха властта в Афганис-
тан. Сред първите им заб-
рани бе ограничаването на
образованието за жени. На
момичетата не се позволя-
ва да ходят на училище
след шести клас. ç

Преди връщането на талибаните на власт в Афганистан фризьорските
салони бяха популярни сред мъжете. Сега постепенно новата власт

забранява бръсненето на брадите.

Социалдемократът Олаф Шолц се определи за победител
във вота и заяви, че преднината му, макар и минимална, ясно
показва желанието на германците за промяна в политическия

курс с водено от него правителство
Снимки Интернет

Германската социалдемократи-
ческа партия (ГСДП) спечели

регионалните избори в провин-
ция Берлин, което означава, че

техният кандидат Франциска
Гифай ще стане първата жена
кмет на германската столица.

43-годишната Гифай беше
министърка по въпросите на

семейството, възрастните хора,
жените и младежта в правител-
ството на Меркел до 19 май,
когато подаде оставка след

скандал около докторската й
дисертация. Тя ще смени на

кметския пост Михаел Мюлер,
също от ГСДП, който реши да
не се кандидатира отново за

регионалния парламент. Берлин
досега се управляваше от

коалиционно правителство на
ГСДП, "Левите" и "Зелените".

16 години начело на
Германия християндемок-
ратите могат да отстъпят
канцлерския пост на
настоящия вицеканцлер и
номинация на социалде-
мократите Олаф Шолц.
Рекордните 47 партии и
коалиции участваха на
изборите вчера. В 20-ия
Бундестаг обаче вероят-
но ще попаднат само
шест от тях. Очаква се
рекорден да е и вотът по
пощата. Вероятно около
40 процента от всички
гласове са подадени
дистанционно. Пандемия-
та от коронавирус е сред
основните причини за
това.

Либералите от Свобод-
ната демократическа
партия влизат в новия
Бундестаг с 11,5 процен-
та подкрепа. За крайно-
дясната "Алтернатива за
Германия" са гласували
10,3 процента от избира-
телите, а за Левицата -
4,9 процента, но партията
влиза в парламента
заради спечелени три
директни мандата.

Германия се намира в

непознатата досега
ситуация да не се знае,
кой ще е следващият
канцлер - социалдемок-
ратът Олаф Шолц или
християндемократът
Армин Лашет, коменти-
рат анализатори.  Си-
гурно е обаче, че двете
по-малки партии - либе-
ралите от СвДП и Зеле-
ните, ще са част от
следващото правителст-
во. Затова председате-
лят на либералната
партия Кристиян Линд-
нер предложи консулта-
циите за съставяне на
кабинет да започнат
първо между неговата
партия и Зелените, за
да се опитат да изгладят
различията си особено
в политиката за опазва-
не на климата. Съпред-
седателят на Зелените
Аналена Бербок демонс-
трира готовност за
такива разговори преди
преговорите с двете
големи партии - социал-
демократи или консер-
ватори.

"Прегледах всички
партийни програми и

установих, че най-много
общи виждания имаме с
ХДС/ХСС", заяви Кристи-
ян Линднер в изборната
нощ. Ръка му подаде
консерваторът Армин
Лашет, който въпреки
изборната загуба не се
отказва от възможността
да състави кабинет: "Ще
направим всичко възмож-
но да съставим кабинет.
Германия се нуждае от
коалиция на бъдещето,
която да модернизира
страната ни, да ни гаран-
тира устойчивост както в
климата, така и във
финансите".

Възходът на левите в
най-голямата европейскa
икономикa yплаши гер-
манските милионери и те
започнаха да местят
aктивите си в Швейца-
рия, казват банкeри и
адвокати, цитирани от
Вuѕіnеѕѕ Ѕtапdаrd. За-
можните германци ce
опасяват от връщането
на данък богатство, кaкто

и от затягането на  нало-
га върхy наследството.
"За cyпербогатите това e
горещ проблем", казва
германски данъчен ад-
вокат. "Cемействата на
предприемачите ca
притеснени".

Богатите все още
смятат Швейцария за
атрактивно място да
държат състоянието си
въпреки опитите на
страната да изтрие
образа си като yбежище
за милиардери. Никоя
дрyга държава не pазпо-
лага c толкова много
чyждестранни aктиви,
колкото Швейцария. Една
от причините e полити-
ческата стабилност в
страната, която се запа-
зи насред геополити-
ческото напрежение и
пандемията. Множество
богати xopa, ocобено
предприемачи, ce опася-
ват, че Германия ще
завие наляво, смятат
мениджъри. ç
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Трима футболисти на
ЦСКА са под въпрос за
предстоящия в четвъртък
двубой срещу Бодьо/
Глимт. Срещата от групо-
вата фаза на Лигата на
конференциите срещу
норвежкия шампион ще
се проведе на Национал-
ния стадион  "Васил
Левски" от 19,45 часа. В
дербито срещу Левски
проблеми имаха Турицов,
Мухар и Лам, като имен-
но това е била причината
те да бъдат заменени,
призна старши треньорът
на тима Стойчо Младе-
нов.

В лазарета на тима са
Мено Кох, Бисмарк Чарлс
и Тибо Вион, като най-
близо до завръщане на
терена е французинът,
който вече провежда
индивидуални занимания
във фитнеса.

ЦСКА победи Левски с
2:1 в голямото дерби на
България. Отборът на
Стойчо Младенов обърна
този на Станимир Стои-
лов, след като изостава-
ше с 0:1 почти до края на
първото полувреме.
Георги Миланов с краси-
ва задна ножица бе точен

за "сините", но с попаде-
ния на Греъм Кери и
Жорди Кайседо ЦСКА
стигна до успеха.

Така в осми пореден
двубой Левски не успява
да победи ЦСКА, като за
последно това се случи
през 2019 година. Преди
повече от 40 години пък
"червените" реализират
последния обрат, след като
са изоставали в резултата
във вечното дерби. На 22
март 1980 година Левски
повежда, а ЦСКА бие с 3:2.
Треньорът Стойчо Младе-

нов пък продължава уни-
калната си серия срещу
Левски. Той записа осма
поредна победа срещу
вечния съперник като
треньор на ЦСКА.

Капитанът на Левски
Николай Михайлов отдаде
загубата на "сините"  на
лошото физическо състо-
яние на тима. "Първото
полувреме стояхме доста
добре. Контролирахме
средата на терена. Като
играем с качествен от-
бор, е недопустимо да
допуснеш в 44-тата мину-

Òðèìà êîíòóçåíè â ÖÑÊÀ
ñëåä óñïåõà íàä Ëåâñêè

та такъв гол. Те имаха
повече ситуации, няма
какво да си кривим
душата. Имахме центри-
рания, но не и голови
положения. Равностоен
мач, но лично за мен те
са по-подготвени физи-
чески. А срещу водещите
отбори ние трябва да сме
на високо ниво. Иначе се
пропукваш и стават
грешки. Надявам се с
Лудогорец в неделя на
"Герена" да не правим
тези грешки", пожела си
Михайлов.ç

Най-добрият български тенисист
Григор Димитров запазва позиции в
световната ранглиста. Димитров има
актив от 1801 точки и е 29-и в кла-
сацията на ATP. Димитър Кузманов и
Симон Антони Иванов пък записват
рекордни класирания. Втората раке-
та на страната Кузманов се изкачва
с две места до 226-о в света с 290
точки. Иванов е с 27 позиции по-
напред и вече е 840-и с 21 точки.

Водач в подреждането остана сър-
бинът Новак Джокович с 12 133 точ-
ки, следван от шампиона на US Open
Даниил Медведев (Русия)  с 10 780

Äâàìà áúëãàðñêè òåíèñèñòè
ñ ðåêîðäíî êëàñèðàíå â ÀÒÏ



От "Герена" обявиха,
че през зимата
няма да правят голяма
селекция. Причината е, че към
този момент клубът не може да
си позволи привличането на
много играчи заради лошото
си финансово състояние.
"Трябва да потърсим сериозни
попълнения, макар и да са
едно-две, защото финансовото
ни положение не е добро.
Повече не можем да си
позволим. И след това през
лятото да вземем още един-
двама футболисти. Ще трябва
да градим стъпка по стъпка",
заявиха от управата на Левски.

Наставникът
на Рома Жозе
Моуриньо скочи
на съдията
след загубата с 2:3 от Лацио в
дербито на Рим. Португалецът
похвали играчите си за
фантастичния мач, но подчер-
та, че всичко е било развалено
от действията на рефера. "Нека
първо да отбележа положител-
ните неща. В сравнение с
преди 10 години футболът в
Италия е станал по-качествен.
Имам предвид стремежа да се
действа по-офанзивно, по-
смело", започна Моуриньо.
"За съжаление, един иначе
фантастичен мач беше
развален от съдията и от ВАР,
които не бяха на необходимото
ниво. Вместо резултатът да
стане 1:1, стана 2:0 за Лацио.
Лукаш Лейва трябваше да
получи втори жълт картон. Ако
съперникът беше останал с 10
души, щеше да е много
различно. Пелегрини беше
изгонен, а Лейва - не. Мисля,
че бяхме по-добрият отбор.
Когато си получил три гола,
очевидно си направил грешки,
но вторият и третият бяха след
контраатаки, а специално
преди второто попадение ние
трябваше да получим дузпа.
Създадохме много проблеми на
Лацио, но те контролираха
мача в последните минути,
защото съдията им го позво-
ли", коментира португалецът.
Наполи записа шеста поредна
победа в шест мача от
началото на сезона в Италия,
след като се наложи над
бившия тим на Кирил Деспо-
дов - Каляри, с 2:0 у дома.
Наполи остава на върха в
Серия "А" с впечатляваща
голова разлика от 16:2 и 18
точки, докато Каляри остава
със скромните 2 пункта на
предпоследната 19-а позиция.

Берое - Арда 1:1
1:0 Умар Камара 32-дузпа, 1:1 Жуниньо 79

Локомотив (Пд) - Ботев (Пд) 1:1
0:1 Виктор Генев 26, 1:1 Венсан Марсел 54

ЦСКА 1948  - Царско село 1:0
1:0 Галин Иванов 29; червен картон - Деян Лозев

(ЦСКА 1948) 70

ЦСКА - Левски 2:1
0:1 Георги Миланов 28, 1:1 Греъм Кери 44, 2:1

Жорди Кайседо 65

Лудогорец - Ботев (Вр) 3:1
1:0 Бърнард Текпетей 9, 1:1 Матеус Касини 17, 2:1

Пиерос Сотириу 35, 3:1 Пиерос Сотириу 38

Пирин (Бл) - Черно море  и  Локомотив (Сф) - Славия
след приключване на броя

Ïúðâà ëèãà - 9-è êðúã

Треньорът
Стойчо
Младенов с
осма поредна
победа във
вечното дерби

Централният нападател на ЦСКА Жорди Кайседо накара "червените" фенове бързо да забравят за головете на Али
Соу. В своя 20-и шампионатен мач еквадорският национал вкара 12-ия си гол.  Така той задмина по ефективност

своя предшественик Соу, който отбеляза 10 попадения в първите си 20 срещи през сезон 2018/2019.

Шампионът на Норвегия Бодьо/
Глимт продължава с впечатлява-
щото си представяне и победи Во-
леренга с 1:0 в мач от 20-ия кръг
на местната Елитесериен. Това е
четвърти пореден успех за тима и
общо 11-и последователен мач
без загуба във всички турнири.

Íîðâåæöè ñ âïå÷àòëÿâàùà ñåðèÿ ïðåäè ìà÷à ñ "àðìåéöèòå
Единственото попадение в ма-

ча беше реализирано от 21-го-
дишния нападател Ерик Бодхайм,
който се разписа в 79-ата мину-
та. Младият таран се представя
много силно през тази година. От
началото на 2021 г. той е вкарал
11 гола в 20 мача от шампиона-

та (първенството се провежда по
системата пролет/есен) и четири
попадения в девет срещи от ев-
ротурнирите.

С този успех Бодьо/Глим про-
дължава да преследва втора по-
редна шампионска титла и втора
в историята на клуба. Тимът на

Киетил Кнудсен е лидер в класи-
рането с 41 точки, на три пред
Молде. Волеренга е на девета по-
зиция с 27 т.

В четвъртък Бодьо/Глимт ще иг-
рае срещу носителя на Купата на
България ЦСКА в мач от група "С"
на Лигата на конференциите.ç

28-годишният Димитър Кузманов ще
премери сили в първия кръг на
турнира Sofia Open 2021 срещу
италианеца Лоренцо Музети

и Стефанос Циципас  (Гърция) с 8350.
Първата ракета на България Вик-

тория Томова се изкачи с три места
в световната ранглиста на WТА. То-
мова, която миналата седмица не
участва на турнири, заема 115-о мяс-
то с 686 точки. Цветана Пиронкова
запази позиция и е 183-ия с 388 точ-
ки.

Няма промени в топ 3 на класа-
цията на WТА, като лидерка остава
австралийката Ашли Барти с 9726
точки, следвана от Арина Сабаленка
от Беларус със 7005 и от чехкинята
Каролина Плишкова с 5265 точки.ç

Íàêðàòêî
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Националният селекци-
онер на България футбол
Ясен Петров гостува в
предаването "Тази сутрин"
по bTV, където коментира
предстоящата световна
квалификация с Литва на
9 октомври във Вилнюс.
"Вече 20 години съм
старши треньор и не съм
проявявал емоция, както
тази след мача с Литва
(1:0 на 5 септември). В
разговора с играчите
казах, че ако не победим
Литва, ще се изтрие
ремито срещу Италия (1:1
на 2 септември). Това бяха
много сладки 3 точки.
Това е много важно за
нашия отбор. Един състав
се изгражда с победи. На
третия лагер-сбор им
казах, че трябва да по-
беждаваме. Малко хора
вярваха, че може да
направим нещо срещу
Италия. Имах интервю по
тяхната телевизия RAI1 и
ме попитаха дали може да
вземем точка, а аз казах,
че вярвам, че може да я

ßñåí Ïåòðîâ: Äà íå ñëàãàìå
êàðóöàòà ïðåä êîíÿ
Имам комфорт от страна на БФС, всички около отбора работят по най-добрия
начин, обяви националният селекционер

Селекционерът
на национал-
ния отбор по
футбол Ясен
Петров повика
двама нови
вратари
за предстоя-
щите световни
квалификации

Напрежението в
звездния отбор на
ПСЖ продължава .
След като Лионел Ме-
си се разгневи на ре-
шението на Маурисио
Почетино да го заме-
ни, вследствие на ко-
ето аржентинецът от-
каза да поздрави своя
сънародник при напус-
кането на терена, се-
га камерите уловиха
нервна реакция на
друга от звездите на
парижани - Килиан
Мбапе.

На кадрите се виж-
да как французинът,
видимо недоволен, об-
съжда на скамейката
с Идриса Гей асистен-

Íàïðåæåíèåòî â ÏÑÆ ïðîäúëæàâà - Ìáàïå
ñå îïëàêà, ÷å Íåéìàð íå ìó ïîäàâà

Звездното трио на Пари Сен Жармен - от ляво надясно -
Неймар, Мбапе и Меси не могат да намерят общ език на

терена и в съблекалнята

Изключително любо-
питно видео от събле-
калните на "Тотнъм
Стейдиъм" след мача
между Олександър Усик
и Антъни Джошуа изне-
нада феновете. На кад-
рите се вижда как ук-
раинецът връща шампи-
онските пояси на Ей
Джей. Както е извест-
но, Усик победи брита-
неца с единодушно съ-
дийско решение, отне
шампионските му титли
във версии WBA (Super),
IBF, WBO и IBO и пози-
ра с коланите.  Връща-
нето на ценните трофеи
доведе до коментари,
че има нещо съмнител-

Óñèê âúðíà øàìïèîíñêèòå
ïîÿñè íà Äæîøóà

но в целия мач. Оказа
се, че истината е съв-
сем друга. Просто на
Олександър Усик ще бъ-
дат изработени съвсем
нови шампионски поя-
си, а старите остават в
колекцията на Антъни
Джошуа.

Загубата от украи-
неца коства на Ей
Джей не само титли-
те, но и шансът за меч-
тан двубой с Тайсън
Фюри, който според
предварителните оцен-
ки щеше да донесе на
двамата боксьори су-
мата от 500 милиона
паунда.

Вече е ясно, че Ан-

тъни Джошуа ще се
възползва от правото
си да вземе реванш от
Олександър Усик. Те-
първа трябва да се
уточнят датата и мяс-
тото на провеждане на
мача. Украинецът нас-
тоява двубоят да е на
"Олимпийския стади-
он" в Киев, докато от
екипа на Ей Джей ис-
кат нова битка в Анг-
лия и предлагат "О2
Арена" в Лондон и
"Принсипалити Стейди-
ъм" в Кардиф. Вариан-
ти са още "Дерия Аре-
на" в Саудитска Арабия
и "Мерцедес Бенц Аре-
на" в Берлин. ç

цията на Неймар към
Юлиан Дракслер за
втория гол на парижа-
ни при победата с 2:0
над Монпелие.

Френските медии

са разчели репликата
на Мбапе, който спо-
ред тях казва следно-
то: "Когато аз съм в
такава позиция, той не
ми подава топката". ç

Íèêîëàé Ìèõàéëîâ íå ïîëó÷è ïîâèêâàòåëíà
çà êâàëèôèêàöèèòå
Вратарят на Славия Светослав Вуцов получи

дебютна повиквателна за националния отбор на
България. Селекционерът Ясен Петров обяви
избраниците си за предстоящите световни
квалификации срещу Литва (9 октомври) и
Северна Ирландия (12 октомври). 19-годишният
Вуцов е заменил в списъка Даниел Наумов (ЦСКА
1948), a Николай Михайлов (Левски) бе изместен
от Мартин Луков, който играе в Саудитска Арабия.
Вратарят на Черно море Георги Георгиев допълва
бройката.
Ето и останалите избраници на Ясен Петров:

защитници - Васил Божиков (Слован Братисла-
ва), Валентин Антов (Монца), Петко Христов

(Специя), Андреа Христов (Славия), Антон
Недялков (Лудогорец), Иван Турицов (ЦСКА-
София), Димитър Велковски (Серкъл Брюж);
полузащитници -  Георги Костадинов (Арсенал
Тула), Тодор Неделев (Ботев Пд), Ивайло Чочев
(ЦСКА 1948), Кристиян Малинов (Льовен),
Петър Витанов (Локомотив Пд), Бирсент
Карагарен (Локомотив Пд), Доминик Янков
(Лудогорец), Илиан Илиев (Аполон Лимасол),
Борислав Цонев (Левски), Радослав Кирилов
(Славия);  нападатели - Кирил Десподов
(Лудогорец), Димитър Илиев (Локомотив Пд),
Георги Йомов (ЦСКА), Спас Делев (Арда),
Атанас Илиев (Асколи).

вземем, и го направихме.
Ако аз не вярвам, няма
как да го предам на
футболистите", каза Пет-
ров.

"Искам нашите играчи
да си повярват малко
повече. Ние трябва да
бъдем много силни като
колектив. Атмосферата в
отбора е много добра.
Целта беше да подмладим
състава и ние се опитва-
ме да го правим. Знаем,
че е много трудно, но се
радвам за всички хора, на
които сме заложили.
Тяхното представяне в
клубните отбори е много
добро. Това е оптимизмът,
който ме зарежда. Вече
започваме да правим
ядро. Аз не се оплаквам и
зная какво ни предстои.
Знам какво сме направи-
ли. Опитвам се през
цялото време да им
вдъхвам оптимизъм и
увереност, че нещата
могат да се получат. Няма
значение, че нямаме
звезди. Като колектив

нещата са добре", заяви
още Пловдивския Джани-
ни.

"Не искам да слагаме
каруцата пред коня.
Реално имаме шанс за
класиране, но най-важни-
ят мач е следващият.
Срещата с Литва може да
ни отвори врата за све-
товното първенство и
трябва да победим. Трябва

да дадем най-доброто от
себе си. В Литва ще
играем срещу мобилизи-
ран отбор и на изкуствен
терен. Нашето желание е
да отидем и да победим.
Това ще е нещото, с което
ще започна, когато се
видя с футболистите,
които ще повикам за този
мач", каза Ясен Петров.

"Имам комфорт от
страна на БФС. Договорът
ми е за 1+1 година.
Около нас има много
хора, които са професио-
налисти. Те работят по
най-добрия начин. Това са
хора, които жужат около
нас и ни помагат. Включи-
телно момчетата, които
обслужват терените",
завърши националният
селекционер.

В същото време стана
ясно, че билетите за
световната квалификация
между България и Север-
на Ирландия на 12 октом-
ври от 21,45 ч. на Нацио-
налния стадион "Васил
Левски" са в продажба в
онлайн платформата iPass

и всички офиси на
EasyPay в страната.
Цените на билетите за
мача са: сектор "А" - 24
лв., сектор "В" - 18 лв.,
сектори "Б" и "Г" - 12 лв.

БФС и официалният
партньор на Съюза Vivacom
също така продължават
инициативата "Семеен
сектор", която дава въз-
можност на родителите да
заведат децата си в обосо-
бена за целта зона (сектор
"А", блок 8) на преференци-
ални цени - възрастният
купува билет на реалната
му цена за сектор "А" (24
лв.) и има право да заведе
до три малолетни лица
срещу допълнителни 2 лева
на пропуск. Родителят или
настойникът е длъжен да
попълни изискваната от
закона декларация за
придружител.

Билетите за двубоя ще
бъдат пуснати във физи-
ческа продажба на касите
на стадион "Васил Левски"
в петък, 8 октомври, като
работното време е от 10
до 19 ч. ç
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05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу/п/
14.15 Кой знае отговора детски - тв филм

/2 епизод/
14.30 Влакът на динозаврите - анимацио-

нен филм
15.00 Когато сърцето зове - тв филм /12,

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

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно 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 Октопод - тв филм /5 сезон, 3

епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.30 Ханибал - тв филм /6 епизод/ (16)
00.20 Светът и ние /п/
00.40 100% будни /п/
02.35 Култура.БГ /п/
03.30 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.25 Когато сърцето зове - тв филм /12,

последен епизод/п/

bTV

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

даване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели"
13.10 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.50 Премиера: "Обещание" - сериал, с.

3, еп. 126
14.55 Премиера: "Буря от любов" - сериал,

с. 12, еп. 15
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 15, еп. 36
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Татковци" - сериал, еп.

7
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, еп. 51
21.00 "Фермата: Време за пробуждане" -

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

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

с. 7, еп. 22
00.00 "Чък" - сериал, еп. 9
01.00 "Фамилията" - сериал, с. 2, еп. 1
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.40 "Търговски център" - сериал, с. 14,

еп. 124, 125

bTV Action

05.15 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 5
06.00 Анимационен блок: "Приключения-

та на котарака в чизми" - сериал,
с. 2, еп. 13 - 16

08.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 5
09.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 6
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 11
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 15
12.00 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 4
13.00 "Тел - крадецът" - криминален, ек-

шън (САЩ, 2014), режисьор Джей
Ем Ар Луна, в ролите: Майло Венти-
миля, Кейти Сакхоф, Джейсън Лий,
Робърт Патрик, Алън Тудик, Фейзон
Лав и др.

15.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 6
16.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 7
17.00 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 5
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 16
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл"

- сериал, с. 4, еп. 12
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Южен вятър"

- сериал, с. 2, еп. 5
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "След залеза" -

екшън, комедия, криминален (САЩ,
2004), режисьор Брет Ратнър, в
ролите: Пиърс Броснан, Салма Ха-
йек, Уди Харелсън, Дон Чийдъл,
Наоми Харис, Крис Пен, Майкълти
Уилямсън и др.

00.00 "Южен вятър" - сериал, с. 2, еп. 5
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 16
02.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 12
03.00 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 5
04.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 7

bTV COMEDY

05.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
06.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 116
07.00 "Круд" /п./ - сериал, анимация
07.30 "Круд" - сериал, анимация, еп. 3, 4
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Фитнес" /п./ - сериал
10.00 "Скуби-Ду: Безумни лунни чудови-

ща" - анимация, приключенски, ко-
медия (САЩ, 2015), режисьор Пол
Макевой

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "Фитнес" /п./ - сериал
15.00 "Преспав" /п./ - сериал
15.30 "Селцето" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

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

комедийно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 4, еп. 14, 15
19.00 "Преспав" - сериал, еп. 62
19.30 "Селцето" - сериал, еп. 7
21.00 "Татковци" - сериал, еп. 3
22.00 "Фитнес" - сериал, еп. 11, 12
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 3, еп. 9, 10
00.00 "Сам вкъщи 3" - комедия, семеен

(САЩ, 1997), режисьор Раджа Гос-
нел, в ролите: Риа Килстед, Хави-
ленд Морис, Скарлет Йохансон, Ма-
риан Зелдес, Лени фон Долен, Олек
Крупа, Алекс Линц и др.

02.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /

п./
03.30 "Комиците и приятели" (2019) -

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

bTV Cinema

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

08.00 "Аз съм легенда" - фантастика, три-
лър (САЩ, 2007), режисьор Фран-
сис Лорънс, в ролите: Уил Смит,
Сали Ричардсън, Алис Брага, Уилоу
Смит, Чарли Тахан, Джеймс Макко-
ули, Ейприл Грейс и др.

10.00 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 3,
еп. 5, 6

12.00 "Шпиони" - екшън, комедия, крими-
нален (САЩ, 2015), режисьор Пол
Фийг, в ролите: Мелиса Маккарти,
Джейсън Стейтъм, Джуд Лоу, Ми-

ранда Харт, Ниа Лонг, Алисън Джа-
ни, 50 Cent, Роуз Бърн, Боби Кана-
вали и др.

14.30 "Чистилището" - уестърн, фентъзи
(тв филм, САЩ, 1999), режисьор
Ули Едел, в ролите: Сам Шепърд,
Ерик Робъртс, Питър Стормеър, Ран-
ди Куейд, Дони Уолбърг и др.

16.30 "Косвена красота" - драма (САЩ,
2016), режисьор Дейвид Франкел, в
ролите: Уил Смит, Кийра Найтли,
Кейт Уинслет, Едуард Нортън, Хелън
Мирън, Наоми Харис, Майкъл Пеня,
Енрике Мърсиано и др.

18.30 "Отряд самоубийци" - фентъзи, ек-
шън, приключенски (САЩ, 2016),
режисьор Дейвид Ейър, в ролите:
Уил Смит, Джаред Лето, Марго Ро-
би, Вайола Дейвис, Скот Истууд,
Джай Кортни, Джей Хернандес, Ка-
ра Делавин, Лони Лин-Комън, Аде-
уале Акиной Агбадже, Джоуел Кина-
ман и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Х-Мен" - фантастика, екшън, прик-

люченски (САЩ, 2000), режисьор
Брайън Сингър, в ролите: Патрик
Стюарт, Хю Джакман, Иън Макке-
лън, Фамке Янсен, Джеймс Марс-
дън, Хали Бери, Ана Пакуин и др.

23.00 "12 години в робство" - драма,
исторически (САЩ, Великобрита-
ния, 2013), режисьор Стив Макку-
ин, в ролите: Чиуетел Еджиофор,
Майкъл Фасбендър, Пол Джиамати,
Бенедикт Къмбърбач, Брад Пит, Пол
Дейно, Лупита Нионг`о, Алфри Уу-
дард и др.

01.45 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с.3 еп.5, 6

03.45 "Лидер от затвора" - криминален,
трилър (САЩ, 2017), режисьор Рик
Роман Уо, в ролите: Николай Кос-
тер-Валдау, Лейк Бел, Джон Бърн-
тол, Джефри Донован, Евън Джо-
унс и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.15 "Черният списък" - сериал, сезон 5
/п/

06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Дъщеря ми" - сериен филм
13.30 "Изпитанията на живота" (премие-

ра) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен

филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм

18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA - централна еми-
сия

20.00 "Пътят на честта" (премиера) - сери-
ал, сезон 2

21.00 "Игри на волята: България" (преми-
ера) - риалити, сезон 3

22.30 "Братя" (премиера) - сериал, се-
зон 3

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Черният списък" (премиера) - сери-

ал, сезон 5
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 7
01.30 "Бандитката" - сериал
02.30 "Сияйна луна" - сериал
03.30 "Изпитанията на живота" - сериал

/п/
04.30 "Дъщеря ми" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 11

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

08.40 "Последният богатир" - приключен-
ски филм с уч. на Виктор Хориняк,
Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова,
Константин Лавроненко, Елена Яков-
лева и др. /п/

11.00 "Сезонът на чудесата" - драма с уч.
на Хелън Хънт, Ерин Мориарти, Да-
ника Ярош, Уйлям Хърт и др. /п/

13.00 "Пепеляшка" - семеен филм с уч.
на Кейт Бланшет, Лили Джеймс,
Ричард Мадън, Хелена Бонъм Кар-
тър, Софи МакШийра , Холидей
Грейнджър, Стелан Скарсгард
и др. /п/

15.00 "Спайдърмен" - приключенски ек-
шън с уч. на Тоби Макгуайър, Уйлям
Дефо, Кирстен Дънст, Джеймс Фран-
ко, Клиф Робъртсън, Розмари Харис
и др. /п/

17.30 "Маската на Зоро" - приключенски
екшън с уч. на Антонио Бандерас,
Антъни Хопкинс, Катрин Зита-Джо-
унс, Мори Чейкин, Стюарт Уилсън и
др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 14

21.00 "Спайдърмен 2" - приключенски ек-
шън с уч. на Тоби Магуайър, Кирс-
тен Дънст, Джеймс Франко, Алфред
Молина, Розмари Харис и др.

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

00.00 "Камшичен удар" - драма с уч. на
Майлс Телър, Джей Кей Симънс, Пол
Рейзър и др.

Тв програма - вторник, 28 септември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Променливо
Днес ще бъде облачно, с превалявания от дъжд над цент-

ралните и част от западните райони на страната. Температури-
те ще започнат да се понижават и дневните в повечето места
ще са от 19 до 24 градуса, в крайните североизточни райони и
по високите котловини - малко по-ниски. В сряда минималните
температури ще останат от 9 до 14, а дневните ще се понижат
и ще бъдат от 16 до 20 градуса, малко по-високи на места в
източните райони. Облачността ще бъде променлива, а слаб
дъжд ще превали на места в южните райони. В четвъртък об-
лачността остава значителна, но слаби превалявания са въз-
можни само на места в крайните югоизточни и южни части на
страната. Минималните температури ще бъдат от 7 до 12, а
дневните от 15 до 21 градуса. Ще продължи да духа слаб изто-
чен вятър. Значителна ще остане облачността в петък. Мини-
малните температури ще са от 5 до 10, по-високи по морския
бряг, а дневните от 15 до 20 градуса. Слаб дъжд или ръмеж е
възможен по Черноморието.

bTV Cinema, 23.00 ч., "12 години в робство" - драма,
исторически (САЩ, Великобритания, 2013), в ролите:

Чиуетел Еджиофор, Майкъл Фасбендър, Пол
Джиамати, Бенедикт Къмбърбач, Брад Пит, Пол

Дейно, Лупита Нионг`о, Алфри Уудард и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 183

ВОДОРАВНО: Мирела Демирева. Ралик. Венелин
(Юрий). "На терен". Самота. Килеро. Емел. Ник. Ки-
на. Ока. Дек. Тодор. Нар. Матев (Павел). Водач.
Ерато (Милка). Италик. Манела. Отони. Парад. Ре-
тик (Георг). "Сид". Талин. Вале. Тек. Мотив. "Кир".
Канава. Окис. Мера. "Еротикон". Дивинил. Нара. На-
тан (Жак). Нанин. Док. ДАНОН. КАРО. Завал. Мано-
лов (Манол). ПАЛ. Таван. Вина.
ОТВЕСНО: "Пирамида". Авитаминоза. Рат. Кетен. Де-
нев (Борис). "Кал". Селек (Том). Кереп. "Карин". Ли-
рик. Валат. Ванадат. Бакелит. Тарама. ИТАЛА. Нено-
во. Ало. ЕЛАН. Рев. РАДО. Одитор. Нома. Месо.
Одит. НИКОН. Нан. "Лина". Оратор. Витан. Ремек
(Владимир). Чанев (Руси). Сираков (Наско). Мело-
ман. Литак. Канали. Вите (Еманюел). Ани. ИЛИКО.
Ирон. Жан Алар. Кокер. Нинова (Людмила).
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íà Áåòîâåí

Къщата музей "Гео
Милев"празнува 68
години от създаването си
Емблематичната за Стара Загора
къща музей "Гео Милев" празну-
ва на 27 септември 68 години
от създаването си. Годишнината
бе отбелязана от 17.30 ч. с
представяне на книгата с поезия
на Димитър Пенчев "Повярвах.
Повървях". Стиховете са лирични
изповеди за светоусещането на
автора, преживяванията му,
любовните му очаквания и
настроения. Книгата ще бъде
представена от поета Румен
Денев. Музеят в къщата на
книжаря Мильо Касабов, където
е израснал известният поет и
публицист Гео Милев в Стара
Загора, е открит през 1953 г.

Продължава фестивалът
"Изкуството на барока"
В рамките на фестивала
"Изкуството на барока" на 7
октомври в Ларгото на Сердика
ще има беседа на тема
"Цигулковата техника на XVII в."
Ще я изнесе живеещата в
Швейцария цигуларка Пламена
Никитасова, а в концерта
"Фантастичната цигулка" ще
звучат творби от Бибер,
Шмелцер, Фробергер. Партньо-
ри ще бъдат Матиас Шпетер и
Дирк Бьорнер - чембало и
орган. На 9 октомври клавирни
сонати от Хайдн, Бетовен и
Шуберт ще представи Василий
Илисавски. Португалска и
немска музика ще звучи на 12
октомври в залата на БАН,

изпълнена от Николай Стойков
- чембало, и Алексис Косенко -
флейта.

Íàêðàòêî

:
Íà "Âå÷åðÿ
â Ìàíõàòúí" ñ
Ëþáî Äåíåâ -
ïúðâî ïðåä-
ñòàâëåíèå
çà ñåçîíà

След като отпразнува
70-ия си юбилей, маест-
ро Любомир Денев ни ка-
ни на "Вечеря в Манха-
тън". Първото представ-
ление на джаз операта е
на 29 септември от 19.30
ч. в Нов театър НДК. Пре-
миерата на постановка-
та с режисьор Бойко
Илиев бе през май 2021
г. Любомир Денев е ав-
тор не само на музика-
та, но и на либретото -
сюжет, диалози, стихове,
което гарантира оптимал-
но съответствие между
музика и текст, както и
логично музикално-дра-
матургично развитие.
След като през 1983 г. на-
писа първата българска
рок опера, сега маестро
Денев отново е новатор.
По отношение на жанра
произведението съчетава
операта с изразните
средства на джаза, кое-
то у нас досега не е пра-
вено. ç

Холивудската звезда
Шарън Стоун получи награ-
дата "Златна икона" на ки-
нофестивала в Цюрих ,
Швейцария, пише в. "Дей-
ли мейл". Приемайки почет-
ното отличие за цялостна
кариера в киното, 63-го-
дишната актриса не скри
вълнението и сълзите в
очите си. Звездата от "Пър-

Øàðúí Ñòîóí ïîëó÷è íàãðàäàòà "Çëàòíà èêîíà"
íà êèíîôåñòèâàëà â Öþðèõ

На 30 и 31 октомври е
първата премиера за новия
сезон на Музикалния теа-
тър - българският мюзикъл
"Ухание на пури и джаз" по
"Великият Гетсби" на Фиц-
джералд и сонетите на Шек-
спир.

Режисьор и автор на либ-
ретото е Бойко Илиев. Ком-
позитор е Сашо Младенов,
който написва музиката
специално за трупата на
Музикалния театър.

Романът "Великият Гетс-
би" на Фицджералд разказ-
ва историята на криминал-
но забогателия Джей Гетс-
би и обсебващата му лю-
бов към красивата Дейзи
Бюканън. Той е и лиричен
разказ за епохата на джа-
за с целия й блясък и дека-
данс, разюздани мечти, ам-

"Óõàíèå íà ïóðè è äæàç" ïî "Âåëèêèÿò Ãåòñáè" - ïðåìèåðà
â Ìóçèêàëíèÿ òåàòúð

Плевенската филхармо-
ния подготвя празник на
музиката с шедьоври на
Лудвиг ван Бетовен и
гост-пианиста Георги
Черкин. Концертът е
наречен "Бетовен 5+5" и
ще премине под диригент-
ството на маестро Станис-
лав Ушев на 30 септемв-
ри,  в зала "Емил Димит-
ров" на читалище "Съгла-
сие 1869" от 19.00 ч.

Почитателите на класи-
ческата музика ще чуят
Петия концерт за пиано и
оркестър, наречен още
"Императорски", и знаме-
нитата Пета симфония на
Бетовен. Солистът Георги
Черкин, който има приз-
нанието като великоле-
пен и неподражаем
пианист, е роден в София
през 1977 г., и носи
името на дядо си - про-

чутият композитор Георги
Златев-Черкин. Учил е
пиано в Музикалното
училище в София при
Антонина Бонева, в
Музикалната академия -
при проф. Атанас Куртев,
в академията "Санта

вичен инстинкт" бе неотдав-
на в Монте Карло, а сега е
в Цюрих.  Тя заложи на
фантастична "златна рок-
ля " ,  която подчертава
стройната й фигура. Ико-
на, тя и на 63 изглежда
прекрасно. Шарън Стоун е
най-известна с ролята си
в "Първичен инстинкт".
Сред популярните филми с

Ãîñò-ïèàíèñò
å Ãåîðãè ×åðêèí

Чечилия" - Рим, при
известния педагог Сер-
джо Пертикароли, а след
това е специализирал в
Залцбург при Карл-Хайнц
Кемерлинг.

Удостоен е с престижни
награди за принос към

българската култура и
изкуство - "Кристална
лира", "Златен век". Актив-
ната му концертна дейност
включва рецитали в Рим,
Париж, Берлин, Прага,
Варшава, Братислава,
Брюксел, Ню Йорк. ç

биции и алчност. Това е ис-
тория за неспирния бяг, в
който всички ние сме увле-
чени, преследвайки химери,
блянове и мечти. Изящест-
вото, с което тази творба
улавя духа на една отмина-
ла епоха и едно изгубено
поколение по време на Го-
лямата депресия.

"С композитора Сашо
Младенов се опитахме да
създадем мюзикъл, в кой-
то паралелно съжителстват
романтиката и бурлеската.
Енергията, която избухва в
това следвоенно време,
ражда онази джаз истерия,
съпровождаща Сухия ре-
жим и сякаш Депресията
намира своя лек. Прибавяй-
ки Шекспир към Фицдже-
ралд, се надяваме да вло-
жим онази поетична нотка,

която ни е така нужна, за
да се избавим от неумоли-
мия ход на времето", казва
Бойко Илиев.

Участват Денко Прода-
нов като Гетсби, Тодор Вел-
ков, Георги-Маноел Димит-
ров, Александър Панайотов,
Владимир Грудков, Христи-
яна Лоизу, Елица Красими-
рова, Боряна Йорданова,
Илона Иванова, Теменужка

Трифонова, Десислава Ни-
колова, Александър Мутаф-
чийски, Богомил Спиров,
Людмила Козарева, Олга
Динова, Златомира Драго-
лова, Христо Сарафов, Ни-
колай Борисов, Лъчезар Ла-
заров, Иван Александров,
Николай Димов, Румен Гри-
горов, Георги Ханджиев,
Александър Василев, Явор
Радованов. ç

нейно участие са "Зов за
завръщане", "Сливър", "Спе-
циалистът", "Бърз или мър-
тъв", "Диаболично", "Сфера".

Сред предишните носи-
тели на почетния приз
"Златна икона" са Кейт
Бланшет, Глен Клоуз, Май-
къл Дъглас, Ричард Гиър,
Шон Пен, Жулиет Бинош,
Арнолд Шварценегер. ç


