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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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íà „Ðîëàí
Ãàðîñ“

Очакваният с голям интерес мач
между Цветана Пиронкова и Серина
Уилямс не се състоя. Американката се
отказа от участие в "Ролан Гарос".
Сензационната новина организаторите
на турнира от Големия шлем обявиха в
минутите, когато очаквахме срещата
да започне на централния корт "Филип
Шатрие". При това положение Пирон-
кова се класира в третия кръг без
игра. Следващата съперничка на Цвети
ще е чехкиня - Барбора Стрицова или
Барбора Крейчикова.
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С
вободата, означава да
защитаваш правото
дори на онези, с ко-
ито не си съгласен,

Словашкото правителство одобри
въвеждането на извънредно положение
от днес, за да помогне в борбата
срещу рязкото увеличение на новите
случаи на коронавирус, заяви минис-
тър-председателят Игор Матович.
Извънредното положение, което се
предвижда да продължи 45 дни, дава
на правителството повече правомощия
за прилагане на по-стриктни мерки, но
не означава автоматично връщане към
строгата карантина, която беше нало-
жена в началото на пандемията. ç

Çà ñâîáîäàòà
íà ñëîâîòî

Ìîíèòîðèíãúò îñòàâà, íÿìà
ðåçóëòàòè ñðåùó êîðóïöèÿòà,
ñúäåáíàòà ñèñòåìà íå å
ðåôîðìèðàíà, ñà ÷àñò îò
îöåíêèòå íà äîêëàäà íà Áðþêñåë

да могат да изразят свое-
то мнение и позиция. Ор-
ганизирането на погроми
срещу частни медии е неп-
рикрит фашизъм, който не
може да бъде толериран в
едно демократично общес-
тво. Една частна медия - в
случая сайтът "Пик", пред
който някакви се канят да
"протестират", да изхвър-
лят "медийни боклуци" и пр.
- може да бъде харесвана,
отричана, четена, критику-
вана или подминавана. Са-
мата медия може да е скан-
дална или не - каквато са-
ма прецени. Ако някой се
чувства обиден или окле-
ветен - има си законни ме-
ханизми да защити права-
та си. Но това, че някой
не харесва дадена медия
и идеите, които защитава,
не му дава никакво право
да иска унищожаването й
или пък да й диктува как-
во и как да пише. Неха-
ресването на чуждото мне-
ние не е основание за ни-
какви санкции, репресии
или пък протести. Комуто
не се харесва, е свободен
да не я чете и да чете
само онези, които му ха-
ресват. Онези, които пък я
харесват, имат своите пра-
ва. Всичко това се нарича
със сакралното за всеки
демократ понятие "свобо-
да на словото и печата"!
Практиката на Съда в
Страсбург неведнъж е пос-
тановявала, че дори и най-
скандалното слово се пол-
зва със защита. Аз също,
както и всеки друг, имам
отрицателно отношение
към определени медии и
меко казано, не ги харес-
вам - соросоидните медии.
Смятам ги за пропагандни
рупори, които с клевети и
манипулации обругават
всеки, който не обслужва
интересите на техните соб-
ственици и соросоидния
дневен ред. Често през го-
дините съм бил несправед-
ливо и лъжовно обругаван
от такива медии. Не че ня-
кога съм отдавал каквото
и да е значение на руга-
телските им пасквили, ос-
вен да се надсмея над
дребната им злобица или
да ги критикувам. Когато
съм преценявал, съм за-
веждал съдебни дела. Иначе
просто не ги чета и мне-
нието им не ме интересу-
ва, нито пък може да заб-
луди хората, които ми вяр-
ват и ме уважават в об-
ществения и професиона-
лен живот. Но никога не
ми е хрумвало и няма да
ми хрумне да организирам
"протести" пред редакции-
те им или да заплашвам
работещите в тях журна-
листи. Това е недопустимо!
И долнопробно. И фашист-
ко. Спрете фашизма! Сво-
бода на словото!

за Борисов

За България все още важи механизмът за сът-
рудничество и проверка (т. нар. мониторинг, бел.
ред.) и престои все още работа, която правителс-
твото трябва да свърши, преди той да бъде вдиг-
нат, заяви вчера еврокомисар Вера Йоурова при
представянето на докладите по новия хоризонта-
лен механизъм за върховенството на закона в
страните членки, предаде БНР.

"Българите протестират заради липсата на на-
казания за политическата корупция, съдебната сис-
тема продължава да не е напълно реформирана,
а са видими и връзките между политици и медии.
Все така се очаква от властите да постигнат пос-
ледователни успехи с окончателни присъди по
корупционни дела от висок ранг", пишат от ЕК.

Въпреки заявките на управляващите за ре-
форми, които да гарантират баланса на силите в
съдебната система, Европейската комисия обръ-
ща внимание, че и предложените към момента
промени не гарантират истински независимо раз-
следване на главния прокурор.

Също вчера вицепрезидентът и бивш евроде-
путат Илияна Йотова прогнозира, че в Европей-
ския парламент се готви специална резолюция
за България, което не е честа практика. По думи-
те на вицепрезидента освен докладите за върхо-
венството на закона ще продължи и мониторин-
гът върху България, а това ще срива имиджа на
страната ни.

Д-р Борислав ЦЕКОВ
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Мярката с допъл-
нителните 50 лева към
пенсиите вероятно ще
продължи до март 2021
г., съобщи министърът
на труда и социалната
политика Деница Са-
чева пред депутатите
от парламентарната
социална комисия ,
предаде БТА.

Тя посочи, че спо-
ред статистическите
данни около 56 лева
средно на месец дават
пенсионерите за лекар-
ства, като с тази мярка
от допълнителни 50 ле-
ва към пенсиите въз-
растните хора ще бъ-
дат подкрепени както за
купуването на лекарст-
ва, така и по отноше-
ние на профилактика-
та във връзка с коро-
навируса.

От Фейсбук
(Заглавието е на ЗЕМЯ)

øàìàð
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София. В базата на Фондация "Очи на четири лапи"  се проведе официално дипломиране на
обучени кучета асистенти, откриващи хипогликемични кризи при пациенти с диабет.

50 ëâ. çà ïåíñèîíåðèòå,
íî… äî èçáîðèòå

Ìèíèñòúð
Ñà÷åâà îáåùà
áîíóñèòå
íàä ïàðèòå
çà ñòàðîñò
äà ïðîäúëæàò
äî ìàðò

По думите на минис-
търа обсъждат се раз-
лични варианти, като
най-благоприятният е
минималната пенсия да
стане 300 лева, а мак-
сималната - 1400 лева.

Това означава и
вдигане на максимал-
ния осигурителен до-
ход, възможно е да ста-
не 3200 лева. Мини-
малната заплата ще
стане 650 лева. ç

Снимка
Пресфото

БТА
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ÃÅÐÁ ðàçïðîñòðàíÿâà ôàëøèâè íîâèíè

Българите протестират
заради липсата на наказа-
ния за политическата
корупция, съдебната
система продължава да не
е напълно реформирана, а
са видими и връзките
между политици и медии,
предупреждава Еврокоми-
сията в първия си доклад
за България по новия
общоевропейски механи-
зъм, предаде Би Ти Ви.
Липсата на резултати в
битката с корупцията е
един от ключовите въпро-
си, повдигнати от протести-
те, започнали през лятото
на 2020 г., и все така се
очаква от властите да
постигнат последователни
успехи с окончателни
присъди по корупционни
дела от висок ранг, уточня-
ват от ЕК. Споменат е
"Апартамент гейт" и стано-
вището на КПКОНПИ, че
замесените в имотния
скандал не са в ситуация
на конфликт на интереси.
Отбелязва се още, че
въпреки наличието на
правна рамка за конфлик-
та на интереси все още
има опасения по отношение

на лобирането, което на
практика е нерегулирано.
Когато става дума за
нарушения на върховенст-
вото на закона, ЕК има
ясната роля на защитник.
Няма да се колебаем да
започваме наказателни
процедури и да продължа-
ваме дискусиите по чл. 7
от Договора за ЕС, който
определя действията при
нарушаване на ценностите
на общността. Затова и се
нуждаем от условия в
Многогодишната финансова
рамка - за ограничаване
на европарите при наруше-

Åâðîäîêëàäúò: Áúëãàðèòå
ïðîòåñòèðàò çàðàäè êîðóïöèÿòà
Áðþêñåë îáðúùà âíèìàíèå è íà ïðîáëåìèòå ñ
ïðåïëèòàíåòî íà áèçíåñ, âëàñò è ìåäèè ó íàñ

Говорителят на ЦИК Алексан-
дър Андреев е номинацията на ГЕРБ
за председател на комисията, обяви
лидерът на ПГ на управляващата
партия Даниела Дариткова, цити-
рана от "Дарик радио". Неговата
кандидатура е издигната от сту-
дентско сдружение, но е подкре-
пена от управляващите.

Тази кандидатура на Федера-
цията на независимите студент-
ски дружества беше припозната

Àëåêñàíäúð Àíäðååâ å íîìèíèðàí
çà ïðåäñåäàòåë íà ÖÈÊ

от народните представители от
ГЕРБ и днес внасяме това пред-
ложение в рамките на установе-
ния срок, посочи Дариткова.

Андреев неизменно е член на
ЦИК от 2007 г. насам, а вече
няколко мандата е и говорител
на избирателната комисия.

Той се ползва с подкрепата и
на неправителствения сектор, из-
тъкна Дариткова. Александър Ан-
дреев е доказан професионалист

с дългогодишен опит в изборно-
то законодателство.Тази кандида-
тура е достойна, професионално
утвърдена и ще бъде възприета
като гаранция за работата на ЦИК
в рамките на законодателната
уредба и гаранции за провежда-
нето на всички процедури, които
са възложени на ЦИК с оглед на
предстоящите избори и гаранти-
ране на прозрачен и коректен из-
борен процес, заключи тя. ççççç

Êàêâî âðåìå äà î÷àêâàìå ïðåç îêòîìâðè
не си правят илюзии, че могат да
прекарат една приятна ваканция.
Водата по Черноморието вече ще
бъде студена. По планините ще
има дъждове. А към края на ме-
сеца по високите върхове се очак-
ва да паднат и първите снегове.

Какъв ще бъде броят на слън-
чевите дни

С точност може да заявим че
слънчевите дни ще бъдат много
по-малко на брой, отколкото през
преходния месец септември. Об-
щия брой на слънчевите дни през
октомври ще бъде между 7 и 12,
дъждовните дни ще се движат
между 12 и 14. В планините бро-
ят на слънчевите ще бъде по-
различен и ще се движи в грани-
ците на 14-16 дни. Интензивни
валежи очакваме през втората по-
ловина на октомври. Средните
дневни температури през втората

половина на месеца ще се дви-
жат между 11 и 16 градуса.

Какво количество валежи да
очакваме

Очакваме количеството вале-
жи да не се отклонява от устано-
вената норма за октомври. Те ще
се движат между 40 и 70 литра
на квадратен метър в ниските по-
лета, но в планинските райони
очакваме по-високи количества.

Какви ще са минималните
температури

Температурите ще се движат
от минус 1 до плюс 5 градуса, а
максималните ще достигат до 23-
25 градуса. Средната температу-
ра ще се движи между 16 и 18
градуса.

Какво време да очакваме по
Черноморието

По Южното Черноморие ще има
засилени превалявания от дъж-

ния,  за да се справяме с
тези злоупотреби с върхо-
венството на закона, които
увреждат финансовите
интереси на ЕС, заяви
зам.-председателят на ЕК
Вера Йоурова при предста-
вянето на доклада. Въпре-
ки заявките на управлява-
щите за реформи, които да
гарантират баланса на
силите в съдебната систе-
ма, Европейската комисия
обръща внимание, че и
предложените към момента
промени не гарантират
истински независимо
разследване на главния

Започва първият есенен ме-
сец от 2020 година, който ще се
отличава с голяма динамика в тем-
пературите. През октомври ни
очаква доста студено време, кое-
то ще бъде придружено и от сил-
ни дъждове. Първата половина на
месеца ще има високи за това
време температури. Но и дъждове
няма да липсват. Очакваме пос-
тепенно захлаждане към 7-8, ко-
гато ще паднат и първите слани.

Температурите през първата де-
сетдневка ще се движат между
19 и 24 градуса. През втората
половина обаче динамиката в тем-
пературите ще бъде голяма и ще
наблюдаваме рязко спадане към
18 октомври. След 20 октомври
очакваме слънчевите дни да са
3-4. Те ще повишат температури-
те, но не повече с два до три
градуса. Любителите на морето да

дове, придружени със силен вя-
тър от морето, който ще понижи
температурите с три-четири гра-
дуса. Максималните температури
по Южното Черноморие ще дос-
тигат до 21 градуса, като в Бур-
гас и Варна ще се движат между
12 и 16 градуса. По Северното
Черноморие ще има повече вале-
жи и температурите ще бъдат по-
ниски с три-четири градуса.

В Южна България температу-
рите ще бъдат в интервала 6 и
11 градуса, а максималните ще
достигнат до 22-23 градуса. В
планинските райони очакваме об-
лачно време с чести превалява-
ния от дъжд а в последното де-
сетдневие на октомври, и от сняг.
Минималните температури ще дос-
тигат до минус 5 минус  - 8 гра-
дуса по високите върхове на пла-
нините.ççççç

Íàêðàòêî



прокурор. Причината -
процедурата по избирането
на специален обвинител,
който да се занимава с
подобни случаи. Тя е в
ръцете на ВСС, а там
главният прокурор, подчи-
нените му по закон члено-
ве на прокурорската квота
и потенциално политичес-
ките назначения, идващи
също от ПРБ, имат голямо
влияние, коментира Епи-
център.бг. Липсата на
прозрачност на медийната
собственост също се смята
за повод за притеснение.
Правната рамка срещу
политически вмешателства
не забранява на политици
да имат медии и има
установени връзки между
политически лица и медии,
посочват авторите на
доклада.

Те отбелязват и че
няколко журналистически
организации са сигнализи-
рали за онлайн тормоз и
физически посегателства
срещу журналисти у нас.
Като потенциален проб-
лем се посочват законо-
дателните инициативи в
посока на това да се
ограничи работата на
неправителствените
организации с чуждест-
ранно финансиране.ççççç

Субсидии за
инфекциозните
отделения в готовност
за реакция при
епидемична ситуация

Готовността на инфекци-
озните отделения в
държавни и общински
болници за реакция при
епидемична ситуация вече
се субсидира от Минис-
терството на здравеопаз-
ването, съобщи БНР.
Средства могат да
получават и други болници
с клиники и отделения по
инфекциозни болести,
разкрити през период на
извънредно положение
или извънредна епидемич-
на обстановка.

Удължават срока на
изтичащите ТЕЛК и
НЕЛК

Експертните решения на
ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок
изтича по време на
извънредната епидемична
обстановка, ще продължат
действието си три месеца
след нейното изтичане,
съобщават от Министерс-
твото на здравеопазване-
то. В момента извънредна
епидемична обстановка в
страната е обявена до 30
ноември, включително.
Това означава, че срокът
на всички експертни
решения на ТЕЛК, които
изтичат по време на
извънредната епидемична
обстановка, автоматично
се удължава до края на
месец февруари. Това е
посочено в Закона за
мерките и действията по
време на извънредното
положение, обявено с
решение на Народното
събрание от 13.03.2020
г., и за преодоляване на
последиците, коментира
"Нова телевизия". От
Здравното министерство
припомнят, че ТЕЛК могат
да вземат решение само
по документи, без преглед
на място.

Подновяват
издирването на Янек
Миланов в местност
край Дупница

Два месеца след изчезва-
нето на Янек Миланов от
Дупница отново се подно-
вява акцията по издирва-
нето му.  Полицаи, пожар-
никари и водолази са в
района на село Крайници,
съобщи Топновини.бг.
Полето в селото се
претърсва със следови
кучета. Водолазите са в
готовност да влязат в
един от трите водоема в
района. Младият мъж от
Дупница изчезна на 31
юли и оттогава от него
няма и следа. Последната
му среща е била с Васил
Капланов-Каплата, с
когото са имали неуредени
лични проблеми. Каплата в
момента е в ареста.
Братът на Янек Миланов
продължава да вярва, че
той е жив.
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Îïîçèöèÿòà èñêà èçñëóøâàíå íà ïðåìèåðà
çà íîâàòà ñäåëêà ñúñ ñàìîëåòè F-16

В Декларация на ПГ на
"БСП за България", проче-
тена в НС от лидерката
на партията Корнелия
Нинова, се казва: "Вчера
(във вторник - бел. ред.)
изненадващо от медиите
разбрахме за среща на
министър-председателя с
американската компания
Lockheed Martin от пусна-
то официално прессъоб-
щение за водени разгово-
ри за закупуване на нови
8 самолета F-16. Нещо
повече - от съобщението
става ясно, че Министер-
ството на отбраната вече
е пуснало писма-заявки,
свързани с проучване на
възможностите за придо-
биване на още 8 броя
самолети, на нови
3- координатни радари,
поддръжка на оператив-
ния център за въздушен
суверенитет и друго
високотехнологично
оборудване. Тази инфор-
мация поражда много
въпроси, на които дър-
жим днес да поканите
министър-председателя и
министъра на отбраната
да дойдат в парламента и
да отговорят. Не само на
народните представители,

Îò ëåâèöàòà ïèòàò äàëè íîâèÿò çàåì îò 5 ìèëèàðäà å
ïðåäíàçíà÷åí çà ïîêóïêàòà íà àìåðèêàíñêè èçòðåáèòåëè

а и на българското об-
щество. За какви пара-
метри на сделката става
дума. Предвижда ли
бюджетът за 2021 г. сред-
ства за финансирането на
тази сделка? Искаме да
питаме министър-предсе-
дателя 5-те млрд. лв.
заем от миналата седми-
ца за това ли са? Защото
с тези нови 5 млрд. лв.
заем, дългът, който ни
оставя правителството на
Борисов, вече надхвърля
30 млрд. лв.

Уважаеми народни
представители и българс-
ки граждани, всички

знаем, че се задава
безпрецедентна социална
и икономическа криза.
Всички знаем фактите от
последните месеци,
оповестени от НСИ -
падат инвестициите,
износът и вносът на
държавата вървят надолу,
цените растат, а доходите
- не. Това означава обед-
няване. Правителството
няма план за преодолява-
не на социално-икономи-
ческата криза. Днес
същественото е да се
осигури план, конкретни
мерки и да се гарантира
тяхното финансиране от

бюджета за възстановява-
не на икономиката и за
подпомагане на стандар-
та на живот на българите.

И не мислете, че с 50
лв. към пенсиите ще
решите тези проблеми.
Истинският начин да ги
решите е преизчисляване
на пенсиите, което ще
струва 1 млрд. лв. Иска-
ме да видим този 1 млрд.
за увеличаване на дохо-
дите и ясен отговор колко
милиарда ще похарчите
за тази сделка.

От името на ПГ на
"БСП за България" внасям
процедурно предложение
да извикате министър-
председателя и министъ-
ра на отбраната. Най-
малкото, което трябва да
направят, е да информи-
рат българското общест-
во. А най-многото - този
въпрос да бъде дискути-
ран тук, където му е
мястото - в българския
парламент в парламен-
тарната република. Об-
ратното означава, че
продължавате порочния
модел на едноличното
взимане на решения и
унижение на парламента-
ризма. ç

�
Íà òîçè äåí

Събития

� 331 пр.н.е. - Големият пъл-
ководец Александър Македон-
ски побеждава в битка при
Гавгамела армията на пер-
сийския владетел Дарий III и
завладява Персийската им-
перия.
� 1874 г. - Избухва голям по-
жар в Поморие - унищожени
са над 550 сгради.
� 1888 г. - Основан е Со-
фийският университет "Св.
Климент Охридски".
� 1890 г. - Светият синод на
Българската православна
църква окончателно се уста-
новява в София.
� 1938 г. - Германия анек-
сира Судетската област.
� 1946 г. - Приключват Нюр-
нбергските процеси, след ка-
то са издадени присъди сре-
щу 24 от най-известните на-
цистки лидери.
� 1949 г. - Мао Дзъдун про-
възгласява създаването на
Китайската народна републи-
ка.
� 1960 г. - Кипър извоюва
свободата си от Великобри-
тания
� 1960 г. - Открит е завод
"Електроника" в София; до
1972 г. е сред първите и най-
големи производители на
електронни калкулатори в Ев-
ропа.

Родени

� 1791 г. - Сергей Аксаков,
руски писател и обществен
деец, литературен и театра-
лен критик
� 1898 г. - Марко Марчев-
ски, български писател

"От 2007 г. насам в бъл-
гарския парламент се гово-
ри какво, как и къде ще ра-
ботят членовете на Висшия
съдебен съвет след прик-
лючването на мандата им.
Още през 2007 г. бе наме-
рено най-логичното решение
- когато изтече мандатът на
члена на ВСС, той се връ-
ща на предишния си пост,
на мястото, което е заемал
преди това, като обаче вре-
мето, което е прекарал, се
счита за магистратски стаж.
След това нещата се услож-
ниха и бяха създадени ка-
риерни бонуси за тези ма-
гистрати. Това поставя неп-
рекъснато остри, обществе-
ни и политически дебати, а
и е въпрос от конституцио-
нен характер. Днес и пре-
зидентът обръща внимание
на това", заяви заместник-
председателят на ПГ на
"БСП за България" Крум
Зарков от парламентарната
трибуна относно ветото на
президента върху Закона за
съдебната власт.

Зарков припомни, че за-
конът, който е бил разглеж-
дан,  е имал за  цел да под-
помогне съдебната власт в

Çàðêîâ: Êàðèåðíèòå áîíóñè âúâ ÂÑÑ
íàðóøàâàò ðàçäåëåíèåòî íà âëàñòèòå

съвсем други аспекти - за по-
вишаване на гаранциите за
справедлив процес и други,
а изведнъж между първо и
второ четене се е  появило
предложението на ДПС за
нова разпоредба, която за-
сяга кариерния бонус, и то
беше единодушно подкрепе-
но от ГЕРБ: "От ВКС сезира-
ха Конституционния съд по
въпроса с аргументи, които
трудно могат да бъдат оспо-
рени. Ветото на президента
до голяма част се базира и
на тях, то е конституционно
мотивирано".

"В искането от пленума
на ВКС към Конституцион-
ния съд се твърди, че тази
кратка разпоредба наруша-
ва нормата за правова дър-
жава, нормата, че Консти-
туцията е над всички други
закони, нормата за равноп-
равието на гражданите пред
закона, чл. 8, който засяга
разделението на властите,
и чл. 117, който защитава
независимостта на съдебна-
та власт", подчерта социа-
листът. Той допълни, че  пре-
зидентът много правилно е
заявил, че тази норма на-

рушава принципа на разде-
ление на властите: "Тя съ-
що създава дискриминаци-
онни отношения и е приета
с процедура, която не отго-
варя на правилника на НС.
Тази норма е противоконс-
титуционна. Само по този
белег не трябваше да при-
емаме кариерния бонус,
предложен преди повече от
година и половина." Зарков
уточни, че тези автоматич-
ни бонуси демотивират до
голяма степен действащи-
те магистрати и са остро
критикувани от тях.

Според социалиста вето-
то на президента следва да
бъде прието: "Противокон-
ституционният текст, който
беше приет от вас преди го-
дина и половина, трябва да
получи заслужената санк-
ция от Конституционния
съд. Това мнозинство се
оказа абсолютно непригод-
но да направи промените,
от които се нуждаем. За
сметка на това направи се-
рия от такива, които допъл-
нително подкопаха довери-
ето на хората и към съдеб-
ната, и към законодателна-
та власт". ç

� 1911 г. - Захари Жандов,
български кинорежисьор
� 1912 г. - Лев Гумильов,
руски географ, историк и фи-
лософ
� 1924 г. - Джими Картър,
39-и президент на САЩ, Но-
белов лауреат
� 1963 г. - Лъчезар Танев,
български футболист
� 1966 г. - Джордж Уеа, ли-
берийски футболист и пре-
зидент на Либерия

Починали

� 1684 г. - Пиер Корней,
френски писател и драматург
� 2013 г. - Том Кланси, аме-
рикански писател
� 2018 г. - Шарл Азнавур,
френски певец
� 2019 г. - Карел Гот, чешки
поп певец
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"Заставаме пред вас в пълен
състав като парламентарна гру-
па по повод шестте напуснали на-
ши колеги парламентарната гру-
па, пет от тях и партията. Ние
няма да даваме оценка за тяхна-
та работа в БСП - за водачите
на тази група оценката я даде
партията на 12 септември по най-
демократичния начин. В пряка де-
мокрация с пряк избор на пред-
седател г-н Жаблянов получи 760
гласа от 53 795, а г-н Янков - 1017.
Мислим, че това е категорична
оценка за досегашната им рабо-

4

Структури на БСП и редови социа-
листи от цялата страна изразяват въз-
мущение по повод напускането на ПГ
на "БСП за България" на депутатите
Красимир Янков, Валери Жаблянов,
Георги Андреев, Лало Кирилов, Нико-
лай Иванов и Димитър Стоянов.
Ръководството на ОбщинскиQ съвет

на БСП - Шумен настоява за неза-
бавното напускане на шестимата от-
цепили се от парламентарната група
на "БСП за България" народни предс-
тавители от Народното събрание.
Смятаме, че с тези действия те под-
ронват престижа на партията, обиж-
дат гласоподавателите си и са нули-
рали кредита на доверие, който им е
даден. Нека с достойнство прекратят
своя мандат и приключат с между-
личностните нападки.
Сливенските социалисти смятаме, че

веднъж напуснали парламентарната
група и партията, въпросните госпо-
да трябва да напуснат и парламента.
Избрани с гласовете на социалисти и
симпатизанти на БСП, тези господа
нямат право да се кичат със звание-
то народни представители. Опитите им
за разцепление на БСП няма да ус-
пеят - напротив! Този съгласуван с по-

Партията не е футболна агитка, която
скандира "Само наште" или "Долу съдия-
та"... Не е и фирма или корпорация, от
която си тръгваш, когато получиш по-из-
годна оферта, следвайки финансова или
кариерна изгода.
Да си част от партия, означава да при-

надлежиш към общност от хора, които спо-
делят обща идеология, принципи и цели.
А в битката за по-справедливо общест-

во и равенство са дали живота си десетки
хиляди идеалисти. А колко далеч и мизер-
на изглежда днешната българска полити-
ческа реалност на фона на тези мечтате-
ли, за чиято "вяра бронебойни куршуми
няма открити...".
Днес политиката е сведена до запалян-

ковщина, лична далавера и тарикатлък. Тази
грозна картинка лъсна след напускането
на шестима депутати от ПГ на "БСП за
България". Валери Жаблянов, Красимир Ян-
ков, Николай Иванов, Георги Андреев, Ла-
ло Кирилов, Димитър Стоянов. Двама от
тях са изявени дейци на т.нар. вътрешна
опозиция, а останалите - парламентарис-
ти с незабележима дейност. Общото меж-
ду тях е, че не влязоха в състава на ново-
избрания Национален съвет на отминалия
конгрес. Най-абсурдното в тази ситуация
е, че преди месец Жаблянов и Янков бяха
кандидати за лидер на БСП, но единият
получи подкрепа от под 800, а другият от
1200 социалисти, докато Нинова победи
с над 43 хиляди гласа. Реалната тежест
на всеки кандидат бе измерена чрез пряк,
демократичен избор на 12 септември, а
на 50-ия юбилеен конгрес политическата
линия бе потвърдена от приетите доку-
менти и с избора на Национален съвет.
Какво изпитват напусналите другари, кои-
то не получиха доверието на делегатите?
Лична обида или накърнена амбиция, на
фона на демонстрираното от тях само-
чувствие!? Независимо какви са мотивите
им - не им прави чест, защото за БСП
може да се работи не само като член на
НС или председател. На кого от тези до-
морасли "лидери" да припомняме, че тео-
ретикът и основател на социалистическо-
то движение Димитър Благоев никога не е
бил председател на партията. Щом канди-
дат-лидер с мерак да оглави партията след
загуба изведнъж си тръгва със скандал,
значи, че това не е никакъв лидер или е
такъв само в очите на приятелите си.
Лидерът трябва да има вдъхновение, да

излъчва импулс и енергия на последова-
телите си. Той не мрънка и не се отказва
по средата на пътя, той дава личен при-
мер, загърбвайки користни амбиции и смет-
ки в полза на общото дело. Шестимата
депутати си тръгнаха  демонстративно, пов-
таряйки изтърканите и неверни мантри,
че БСП вече не била лява (да, ако лявото
е джендър идеологията, социалдемокра-
тическата мимикрия и Сорос - то опреде-
лено не е), че станала дясна и не я при-
познавали истинските социалисти (така бе-
ше, но не днес, а когато правителствата
на Станишев и Орешарски  приеха плос-
кия данък и антируските санкции), БСП
била станала авторитарна - но това е аб-
сурдно обвинение след прекия избор и
ограничените до два председателски ман-
дати. Тръгнаха си посред голямата нацио-
нална битка срещу порочния мутренско-
мафиотски модел на управление на ГЕРБ.
Днес е време разделно - или си с власт-
та, или си с народа… От битката първи
бягат страхливите. Да си социалист, вина-
ги е значило да си смел, да се противо-
поставяш на статуквото, на леките реше-
ния, да загърбваш личния интерес заради
общата кауза. Социалист не е титла или
привилегия, това е съдба и мисия. Но шес-
тимата явно не разбират така участието
си в партията, защото напускайки я, те
загърбиха социалистическия морал и дос-
тойнство, още повече че не се отказаха
от депутатските си кресла и високите зап-
лати на "народни избраници". Прав им път...
Пред БСП има още много трудни изпита-
ния за промяната в партията и възражда-
нето на социалната държава!

Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

Позиция

Â áèòêàòà çà ìîðàë
ïå÷åëÿò äîñòîéíèòå!

Ñîöèàëèñòèòå ñà âúçìóòåíè îò íàïóñêàíåòî íà
øåñòèìà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè
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"Очевидно е, че мотивите за
напускане не са ценностни,
а властови.

Докато бяха членове на Изпълни-
телното бюро и на Националния съ-
вет, не виждаха ценностни разли-
чия с партията и стояха в нея. А
сега, когато вече не са на ръковод-
ни постове, напускат партията. Си-
гурни сме, че ако бяха избрани за
членове на Националния съвет, ня-
маше да го направят", коментира
Нинова.
Според лидера на БСП това по-

литическите ни опоненти акт ще има
обратен ефект - ще консолидира още
повече партията!
Ръководството на Областния съвет

на БСП - Бургас посрещна с нераз-
биране заявлението на народния
представител Димитър Стоянов за
напускане на ПГ на "БСП за Бълга-
рия" и БСП. Социалистите и симпа-
тизантите на БСП от Област Бургас
са му гласували доверие да ги пред-
ставлява в 44-тото народно събра-
ние на Република България. Със за-
явлението си за напускане Димитър
Стоянов вече не представлява друг
освен себе си. Ръководството на Об-
ластния съвет на БСП - Бургас смята,
че е морално и достойно г-н Дими-
тър Стоянов да напусне и парламен-
та.
Във връзка с изявлението на група

народни представители от Коалиция
"БСП за България", че напускат ПГ на
БСП и остават независими депутати
в 44-тото НС, ГС на БСП - Варна из-
разява категоричната си позиция, че
Георги Андреев - народен представи-
тел от 3-ти МИР, трябва незабавно да
напусне Народното събрание, тъй ка-
то вече не може да представлява ле-

вите избиратели на Варненския мно-
гомандатен район, които са подкре-
пили листата на БСП.

"Разцепление в левицата няма. На-
пусналите партията и парламентарна-
та група да напуснат парламента след
като вече не са членове на БСП, то-
ест те не представляват избиратели-
те от Българската социалистическа
партия в съответния регион. Нека да
напуснат парламента и да се освобо-
ди представителното място за хората
от БСП." Това заяви народният предс-
тавител от ПГ на "БСП за България"
Тодор Байчев пред "БГ Он Еър".
Социалистът приема тези действия

като знак на несъгласие с проведе-
ните избори. "Да знаеш предвари-
телно правилата на играта и след
като загубиш, да обявиш, че не си
съгласен с тях, е несериозно. По то-
зи начин обиждат интелигентността
на българските социалисти, които са
участвали в избора", коментира той.

"Българската социалистическа пар-
тия е единна, прекият избор го дока-
за. Двамата кандидати заедно имат
под 2000 гласа, което е пренебрежи-
мо малко спрямо другите двама", по-
ясни депутатът от левицата. ç

представляват своите избиратели и
да не ги излъжат в очакванията им,
не отговаря на истината. Организа-
циите от областите, откъдето са из-
брани за депутати, днес са се про-
изнесли- искат незабавно тези де-
путати да напуснат. "В момента те
не представляват никого освен се-
бе си. Това е и нашето мнение като
парламентарна група - веднага да
напуснат парламентарните места и
да ги освободят за следващите, ко-
ито да влязат от листите.

Те не са избирани като ма-
жоритарни депутати, а с
листа на БСП, с програмата
на БСП и с работата на де-
сетки хиляди социалисти,

които са ги направили депутати. След
като тези социалисти искат те да се
оттеглят, след като не споделят цен-
ностите на партията и програмата,
с която са влезли - нямат място в
парламента като депутати", катего-
рична е Нинова.
Корнелия Нинова призова журна-

листите да следят гласуванията на
напусналите парламентарната група
на БСП депутати - дали ще има ня-
кой от тях, който ще прави кворум,
ще има ли някой, който ще подкре-
пи искането за Велико народно съб-
рание, и ще има ли пуснат глас в
подкрепа на експертен кабинет, с
който управляващите да изкарат
мандата си.

"Никой друг депутат не желае да
напусне групата", категорична е Ни-
нова. ç

та, дадена от партията", каза
председателят на БСП Корнелия
Нинова пред медии.
Тя отбеляза, че следващата

оценка са я получили на Конгре-
са, където и шестимата не са из-
брани за членове на Национал-
ния съвет от близо 1000 делега-
ти.

ведение е обидно към десетките хи-
ляди социалисти в страната, които
вярват в идеите, членуват в парти-
ята, работят години наред в името
на успеха, безкористно и без да се
борят само за постове.
По думите на Корнелия Нинова

заявката, че от тук нататък те ще
бъдат независими депутати, за да
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Ïîÿâè ñå ãàäèíêà ñ ÷åðíî òÿëî è áåëè
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Ñóøàòà äîêàðà íîâè âðåäèòåëè
íà îâîùàðèòå

Сушата тази година и не-
типичните за сезона метео-
рологични явления предиз-
викаха проблеми в произ-
водството на земеделските
култури. А тенденцията за
трайни изменения на клима-
та води до появата на нови
вредители и като цяло по-
трудно производство още на
ниво разсад, споделя пред
Агри.БГ дългогодишният про-
изводител на овощен поса-
дъчен материал Тихомир Узу-
нов. "Като тази година тол-
кова неблагоприятна не съм
виждал", възкликва произво-
дителят от Ветрен дол. По
думите му нетипично за не-
говия район е голямото на-
шествие от листни въшки, ко-
ето наложило по-интензив-

но пръскане и постоянен
анализ на насажденията.  "И
докато листната въшка пада
лесно след третиране, то се
появи една нова гадинка, ко-
ято няма махане. Вредите-
лят има черно тяло с бели
точици и не може да бъде
смачкано, като бронирано е.
Това нещо гризе листата и
те капят. Борбата с него е
много трудна, защото с пръс-
кане не става. През дни ми-
наваме ред по ред в насаж-
денията, ръчно го събираме
и после го унищожаваме",
разказва Узунов.

Производителят на ово-
щен разсад споделя, че за
над десетгодишната си дей-
ност за първи път вижда то-
зи вредител и такова ярос-

тно нападение над култури-
те. Той отдава появата му
на необичайно топлото и су-
хо време тази година. "Че-
пинската река със специ-
фичните въздушни течения
около нас ни спасява доня-
къде. Имаме вятър и вода,
но в по-сухите райони и сто-
панствата без редовно на-
появане пораженията тази
година са сериозни", конс-
татира Узунов.

За силното присъствие
на вредители, предизвика-
но от безводието и горещи-
ните, говори и последният
оперативен анализ на аг-
рарното министерство. Ин-
формацията за фитосани-
тарното състояние на трай-
ните насъждения към нача-

лото на настоящия месец
показва късни прояви от из-
бронзовяване в масиви с
регистрирани огнища на на-
падение от червен овощен
акар, предимно в Пловдив-
ска област. Като причина за
това се посочва сухото и го-
рещо време.

Другите регистрирани бо-
лести и вредители по овощ-
ните култури от анализа за
месец август са: кръгломи-
ниращ молец, калифорний-
ска щитоносна въшка, бяла
американска пеперуда, къс-
но кафяво гниене, сливов
плодов червей, източен пло-
дов червей, прасковен клон-
ков молец, черничевата щи-
тоносна въшка, бяла ръжда,
късно кафяво гниене. ç

Сектор "Селско стопанство" и
през последния месец е сред най-
проверяваните в област Враца от
местната Инспекция по труда. Дей-
ността е насочена приоритетно към
решаване на получените жалби и
сигнали. "Извършва се и контрол
по въвеждане на противоепидемич-
ните мерки, свързани с огранича-
ване разпространението на COVID-
19. Акцент в контролната дейност
на дирекцията са и обектите на
контрол в секторите "Строителст-
во" и "Селско стопанство", които
са идентифицирани като рискови",
заяви директорът на Дирекция "Ин-
спекцията по труда" във Враца Ру-
мен Младенов.

Само през последния месец са
инспектирани общо 83 предприя-
тия, като 7 от тях са посетени за
първи път. Констатирани са общо
238 нарушения, като на повечето
са издадени предписания, а на 5
от тях - наказателни постановле-
ния. Прави впечатление, че в 4 от
случаите става дума за работа без
трудов договор. Наказателните пос-
тановления за петте случая са на
обща стойност 7500 лева. Влез-
лите в сила наказателни постанов-
ления от предходния месец пък са
12 на стойност 14 300 лева. "Важ-
но за фермерите е да се възполз-
ват от възможността до 31 октом-
ври да сключват трудови договори
за краткотрайна сезонна селскос-
топанска работа (по чл. 114а от
Кодекса на труда) за повече от
един ден, за 6 часа, освен за 4 и
8 часа, и без да се заплащат пред-
варително осигурителни вноски",
уточни още Младенов.

До 31 октомври земеделските
стопани могат също да наемат, от-
ново за краткотрайна сезонна сел-
скостопанска работа, и трайно без-
работни лица с право на социални
помощи по силата на трети вид
договор - до 120 дни. Двата нови
вида договори могат да се изпол-
зват и от тютюнопроизводителите,
освен от земеделските стопани,
произвеждащи плодове, зеленчу-
ци, розов цвят и лавандула. Нае-
тите на който и да е от трите вида
договори запазват правото си на
социално подпомагане.

"Предвид изнесената информа-
ция от КНСБ за получени сигнали
на мобилното приложение VOX, че
работодатели принуждават работ-
ниците да подписват при назна-
чаването си и на заявление за на-
пускане по взаимно съгласие без
дата, обръщаме внимание, че те
не следва да разписват докумен-
ти, с чието съдържание не са съг-
ласни. При подписване на такъв
документ те се съгласяват с усло-
вията на работодателя и след то-
ва не биха могли да защитят пра-
вата си", категоричен е Румен
Младенов. ç

Ñòîïàíè íàåìàò
áåçðàáîòíè íà
ñîöèàëíè ïîìîùè
îùå ìåñåö

В сегашната непредсказуема иконо-
мическа и политическа среда, ситуаци-
ята на международните пазари за аг-
рарните стоки и основните храни е мно-
го напрегната и противоречива. С ви-
сок ценови волаталитет през последни-
те месеци се отличава най-вече паза-
рът на маслодайните и растителните
масла, който е изключително чувстви-
телен към икономическата активност.
Водещите международни експерти от-
белязват, че в момента "основният въп-
рос, на който никой не знае отговора,
е как ще се отрази ситуацията с втора-
та вълна на коронавируса върху све-
товната икономика. Търсенето на мас-
лодайни семена и растителни масла от
страна на Китай понастоящем е опре-
делящо за пазара. Но какви са истинс-
ките мотиви зад тези покупки? За задо-
воляване на нуждите или за увеличава-
не на запасите?"

Както вече коментирахме в предиш-
ните ни обзори, най-динамично разви-
тие през последните 4-5 седмици де-
монстрира пазарът на растителните хра-
нителни масла. След ценовото рали, в
края на месеца международните коти-
ровки коригираха рязко надолу под на-
тиска на реколтната преса в северното
полукълбо и нежеланието на купувачи-
те да покриват по-далечните позиции
за доставка при рекордни ценови стой-
ности. Според търговците значимият
спад в цената на слънчогледовото мас-
ло напоследък се дължи на факта, че

Сайтът на Народното събрание показва
хаос в администрирането му в последните
седмици, особено в рубриката "Парламента-
рен контрол", пише сайтът Агро Пловдив. Там
има възможност избирателите да видят как-
ви въпроси са зададени към министрите, да
се осведомят дали са получени писмени от-
говори и съответно да ги прочетат. Относно
графата за състоянието на тази кореспон-
денция, вариантите бяха два - отговорено и
без отговор. От месец обаче се появи и още
една лексикална възможност - разубеден.
Кой е разубеден? Депутатът да не задава
въпроса си или министърът да не отговаря?
В крайна сметка като се отиде по-нататък,
се вижда, че въпросът си стои и отговорът е
получен и публикуван.

Öåíèòå â ñëúí÷îãëåäîâèÿ êîìïëåêñ êîðèãèðàò ðÿçêî íàäîëó
високите стойности от четири години
насам - $ 1020-1030 за тон FOB. Тези
нива бяха възприети от големите купу-
вачи като прекалено спекулативни и
след намалението на експортното тър-
сене последва логична промяна във век-
тора на ценовото развитие.

Цените на продавачите на украинс-
ко слънчогледово масло пикираха ряз-
ко надолу, като в средата на миналата
седмица се сринаха до $ 910-920 за тон
FOB за товарене през ноември-декем-
ври, а в петък следобед търговците ве-
че коментираха новите още по-ниски
стойности - $850-880/т FOB. При същи-
те нива се предлага и руското сурово
слънчогледово масло за износ за това-
рене в Новоросийск. Търговците съоб-
щават, че заводите са започнали да ог-
раничават приемането на слънчоглед в
отговор на увеличаването на предлага-
нето. През последните десетина дни це-
ните на слънчогледовото семе в Украй-
на на база СРТ завод спаднаха от
15 000-15 500 UAH/т (530-550 $/т) до
12 500-13300 UAH/т ($ 440-470/тон).

Към края на миналата седмица в Ук-
райна са реколтирани 6,8 млн. тона
слънчогледово семе (56% от площите)
при среден добив от 1,89 т/ха , в срав-
нение с 2,27 тона/ха през същия пери-
од на 2019 г. Това потвърждава оценки-
те за размера на новата реколта от 13,5-
14 млн. тона спрямо 15,5 млн. тона през
2019 година, пише Игор Валентович за
Синор.БГ. ç

"на началните етапи пазарите се устре-
миха във възходяща посока на база пре-
димно спекулативни компоненти, но с
напредъка в прибирането на новата ре-
колта вътрешното предлагане нарасна,
а и сезонното увеличаване на произ-
водството на соя и палмово масло пов-
лияха за намаление на напрежението
на пазара". Освен това и ситуацията в
Евросъюза не изглежда зле.

През изминалите десет дни цената
на суровото слънчогледово масло на
пазара в Ротердам се срина с 120-150
долара до $ 970-980/т за товарене ок-
томври-ноември и за $ 925/т януарски-
те котировки.

Според Refinitiv Agriculture новият се-
зон 2020/2021 в Украйна стартира с без-
прецедентно високи цени на продукти-
те от маслодайния комплекс на фона
на влошените перспективи за производ-
ство на слънчоглед в Черноморския ре-
гион. В средата на месеца експортните
котировки на украинското сурово слън-
чогледово масло се изкачиха до най-

Õàîñ â ñàéòà íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå: Âçåìåòå ìåðêè çà ÷óìàòà âúðõó äðúíêàëêèòå
на вземането от правителството, вземете
мерки за очакваното присъствие на чумата
върху дрънкалките на предишните животни
в България". Тази забележителна безсмис-
лица - забележителна, защото е написана
в електронната страница на най-важната ин-
ституция у нас, каквато е парламентът, а не
в блога на някой самодеец, е наистина сму-
щаваща.

Но не е само това. Питане, свързано с
незаконния добив на дърва, е описано ка-
то: "След като приключих с darvesin по от-
ношение на незаконността". А питане към
екоминистър Емил Димитров за опасни от-
падъци е представено като : "Относно опас-
ностите от отпадане от земята за шуменс-
ката общност". ç

В подрубриката "питания" попаднахме на
следния безсмислен въпрос, зададен към
земеделския министър от депутата Кристи-
ян Вигенин и описан като: "По отношение
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2000 ôèðìè ÷àêàò íà îïàøêà çà
200 ìëí. ëåâà çà ïîêðèâàíå íà
òåêóùè ðàçõîäè

Близо 2000 фирми
алармират, че все още
нямат достъп до широко
рекламираните от прави-
телството субсидии за
средния бизнес заради
COVID кризата. Става
дума за пари, които уж
щяха да се отпускат
спешно на отговарящи на
критериите предприятия,
за да покрият неотложни
текущи разходи - за ток
и горива, за суровини и
материали, за заплати и
осигуровки и др.  За
целта бяха пренасочени
средства от оперативна-
та програма "Иновации и
конкурентоспособност"
(ОПИК). Заедно с  добав-
ката от държавния бю-
джет общият ресурс е
значителен -  200 млн.
лева. Минималната

"Ñïåøíàòà" COVID ïîìîù çà áèçíåñà ñå
îòëàãà çà íîåìâðè

Близо една четвърт от из-
равнителните сметки за парно
и топла вода на столичани
трябва да бъдат преизчисле-
ни. Това съобщи в интервю за
БНР говорителят на "Топлофи-
кация" Елизабет Павлова. "Топ-
лофикация София" обслужва
малко над 400 000 битови пот-
ребители. По-малко от 1% са
клиентите, отправили сигнал
или жалба към дружеството,
поясни Павлова. Общо до сре-
дата на септември жалбите са
почти 2000 - "около 1953", а
в периода след удължаването
на срока са постъпили малко
над 300, които са свързани ос-
новно с по-късното изготвяне
на отчета на уредите и изгот-
вянето на изравнителните
сметки. "Заради пандемията
кампанията на отчитане на уре-
дите тръгна доста късно. Една
част от фирмите за дялово раз-
пределение не успяха в зако-
ново определения срок да от-
четат уредите и не на послед-
но място потребителите се при-
тесняваха от влизането на вън-
шни хора в техните домове, та-
ка че в резултат на всички те-
зи причини се стигна до необ-
ходимостта от корекция на бли-
зо 24% от изравнителните
сметки", уточни Елизабет Пав-
лова. В следващите няколко
дни "Топлофикация" очаква
окончателните изравнителни
сметки да бъдат предоставени
на дружеството, за да стигнат
до клиентите заедно със сеп-
темврийските месечни сметки.
Павлова посочи още, че бли-
зо половината от жалбите са
препратени към фирмите за дя-
лово разпределение, защото са
свързани с тяхната дейност.

Отчетният период тази го-
дина беше доста труден, пот-
върди Милена Стоянова, упра-
вител на дружество "Техем", ко-
ето е сред големите топлинни
счетоводители. Техните клиен-
ти са получили изравнителни-
те си сметки през фактурата
на "Топлофикация" за юли. То-
ва е така, защото голяма част
от клиентите на "Техем" имат
уреди за дистанционно отчи-
тане, поясни Стоянова.

Ако повече потребители
преминат на дистанционен ме-
сечен отчет, те ще плащат ре-
алните си сметки и това е ва-
риантът да кажат "довиждане"
завинаги на изравнителните
сметки и на цялото неудобст-
во, свързано с осигуряването
на достъп, коментира Елизабет
Павлова в предаването "Преди
всички".

Предстои "Топлофикация
София" да приспадне от смет-
ките на потребителите още
около 13 млн. лева заради по-
евтинелия със задна дата при-
роден газ. Това ще стане с фак-
турите за парно и топла вода
за месеците август и септемв-
ри. ç

Áëèçî 25% îò
ñìåòêèòå çà
ïàðíî íà
ñòîëè÷àíè
òðÿáâà äà ñå
ïðåèç÷èñëÿò

5700 Тетевен, пл. "Сава Младенов" № 9,
тел.: 0678/5 22 00, факс 0678/9 61 11
е-mail: mayortn@abv.bg; mayor@tetevn.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост, за процедура

по принудително отчуждаване
УВЕДОМЯВАМ,
1. Собствениците на поземлен имот с идентификатор 15148.701.46 по КККР на с. Глогово,

одобрена със Заповед №РД-18-1788/30.10.2018 г. (съставляващ на УПИ II - 46, кв. 1, по ПУП на с.
Глогово, община Тетевен) за процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от
Закона за общинската собственост, по влязъл в сила ПИ - ПУП - ПР на с. Глогово, одобрен със
Заповед №50/17.01.2020 г. за част от улица с осови точки 98 - 6, кв. 1 (част от ул. "Водна"), а
именно: наследницете на Мехмед Ибрахимов Махмудов (Младен Ибришимов Менчев) по удостове-
рение за наследници от 04.11.2019 г. , както следва:

1.1 Киро Младенов Менчев от с. Глогово, обл. Ловеч, община Тетевен, ул. "Христо Ботев" №4;
1.2 Алдин Младенов Менчев от с. Глогово, обл. Ловеч, община Тетевен, ул. "Христо Ботев" №4;
1.3 Мирослав Младенов Менчев от с. Глогово, обл. Ловеч, община Тетевен, ул. "Христо Ботев"

№4, че от 850 кв. м, собственост по нот. акт № 144, том I, дело №330 от 1973 г. се отчуждават 37
(тридесет и седем) кв. м. за реализиране на част от улица с осови точки 98 - 6, кв. 1 (част от ул.
"Водна") с. Глогово, обект - публична общинска собственост за задоволяване на неотложна общин-
ска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС).

2. Общата сума за равностойно парично обезщетение на собствениците, определена въз основа
на пазарна експертна оценка, изготвена от независим експертен оценител е в размер на 380.00
(триста и осемдесет) лева.

3. В срока на обявлението собствениците на посочения имот следва да представят удостоверение
за банкови сметки в отдел "Общинска собственост", стая №106, гр. Тетевен, пл. Сава Младенов №9,
сградата на общината.
Обявлението да се публикува в два централни ежедневника, на интернет страницата на община

Тетевен и копие от него да се изпрати до кмета на с. Глогово за поставяне на определено за целта
място в сградата на кметството.
С уважение,
Д-р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА
Кмет на Община Тетевен

На 7 октомври автоинс-
труктори излизат на наци-
онален протест заради гот-
вени промени от Изпълни-
телната агенция "Автомо-
билна администрация". То-
ва обявиха на съвместна
пресконференция предста-
вители на бранша, преда-
де БГНЕС. Предложените
промени се отнасят до про-
веждането на шофьорски-
те курсове. Част от тях е
инструкторите да плащат
допълнителна застраховка
на автомобилите, както и
те да са собственост на
фирмата. Идеята на пред-
ложенията е да се повиши
качеството на обучението
и така да се намалят инци-
дентите и жертвите по пъ-
тищата. От бранша се опа-
сяват от това, че тези про-
мени ще доведат до коруп-
ционни практики и много
от автошколите няма да мо-
гат да отговорят на изиск-
ванията.

помощ е 30 000, а тава-
нът е 100 000 лева - в
зависимост от представе-
ния от кандидата проект
за финансиране. Но
субсидия все още никой
не е получил.

Стартирането на мяр-
ката "Подкрепа на средни-
те предприятия за преодо-
ляване на икономическите
последствия от COVID-19"
доста закъсня - включи-
телно и защото се чакаше
одобрението от Брюксел.
Но се оказва, че и самата
процедура по отпускане
на средствата е тромава
и бавна, отнемала поне
три месеца. А интересът
към субсидиите е серио-
зен - подадени са 1932
заявки за финансиране на
проекти на обща стойност
263 688 340.21 лв.

Само че  за бизнеса,
който трупа нови и нови
оперативни разходи в
напразно очакване да
получи финансово рамо,
подобни срокове са
безумно дълги. Очевидно
и в Министерството на
икономиката са си дали
сметка за абсурда, защо-
то сега информират, че
управата на европрогра-
мата ОПИК си е постави-
ла "амбициозната цел
времето да бъде съкрате-
но наполовина и в среда-
та на ноември да бъдат
обявени резултатите",
посочват от МИ. От
ведомството уточняват,
че това е максимално
възможното ускоряване,
защото си има установе-
ни със закон срокове за
работа на оценяващите
комисии.

Например на кандида-

тите трябва да се даде
време за отстраняване
на пропуски и неточнос-
ти в документите  -
минимум една седмица.
Освен това фирмите
имат право да възразят,
ако комисията неправил-
но е преценила, че не
отговарят на условията
за  подпомагане. И за
това срокът е поне една
седмица. После пък е
необходимо време за
разглеждане на постъпи-
лите възражения. От МИ
посочват, че ще бъде
съкратена самата проце-
дура по оценяване - чрез
опростяване на правила-
та за оценка и бързо
публикуване на оконча-
телните резултати.  Ос-
вен това е изготвена
заповед за промяна на
условията за кандидатст-
ване, което ще позволи
изплащане на цялата
или поне на част от
субсидията веднага
след сключване на дого-
ворите с одобрените
кандидати, пише сайтът
segabg.com. ç

Àâòîèíñòðóêòîðè èçëèçàò íà íàöèîíàëåí ïðîòåñò íà 7 îêòîìâðè

 Управи -
телният съвет
на Българска-
та народна
банка е взел
решение да
извади от об-
ращение бан-
кнотите с но-
минална стой-
ност 2 лева,

ÁÍÁ èçâàæäà îò îáðàùåíèå áàíêíîòàòà
îò 2 ëåâà ñ îáðàçà íà Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè

2005 г., ще се обменят на
касите на Българската на-
родна банка по номинална
стойност без ограничение
на количеството, без так-
са и без краен срок на об-
мяна. ç

"Браншът не е съгласен
учебните центрове да бъ-
дат регистрирани като тър-
говски центрове. Това е из-
лишен разход и с нищо не
допринася за качеството
на подготовката на канди-
дат-водачите. Не сме съг-
ласни автомобилите да бъ-
дат собственост на фирма-
та или на банката. Трето-
то, с което не сме съглас-
ни с въвеждането на т.нар.
вътрешен изпит. Това е аб-

солютно подобие на този,
който е пред ДАИ, каза
Стефан Малковски от На-
ционалния автоинструктор-
ски съюз и подчерта, че ав-
тошколите трябва да минат
към образователното, а не
транспортното министерс-
тво. Той видя в тези текс-
тове, определени от всич-
ки като лобистки, опит да
остане 10% от бранша, а
другите да бъдат докарани
до фалит.

Малинка Бондаренко от
Съюза на българските ав-
томобилисти поясни, че ка-
то цяло те имат едно иска-
не. "Да бъде свален този
проект на Наредба 37 и 41
и да не се правят такива
проекти, без да бъдат съг-
ласувани с бранша и да се
вземат предвид техните за-
бележки", заяви тя.

Председателят на Съю-
за на центровете по авто-
мото подготовка Йонко
Иванов пък заяви, че в об-

ществото има дилема кой
е виновен за зле подгот-
вените водачи на пътя - да-
ли те са виновни за случ-
ващото се по пътя, или кал-
павата администрация, ко-
ято не познава норматив-
ната база и е некомпетен-
тна.

Йонко Иванов добави,
че протестът ще бъде на
местно и национално ниво
и каза, че никой не си каз-
ва тайните, както и че тек-
стовете за промени в На-
редбите са били изработе-
ни на тъмно, изпълнявай-
ки нечии поръчки. "Искаме
да си отидат и да ни оста-
вят спокойно да работим",
поиска Иванов.

Стана ясно още, че все
още автоинструкторите не
са получили помощ от дър-
жавата за справяне с пос-
ледиците от пандемията, но
подчертаха, че не се борят
да ги получат, а да не им
се пречи. ç

емисии 1999 г. и 2005 г., ко-
ито престават да бъдат за-
конно платежно средство
от 1 януари 2021 г.

След тази дата банкно-
тите с номинална стойност
2 лева, емисии 1999 г. и
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ÁÑÏ çà ïðîÿâèòå íà íåîôàøèçúì
â Åâðîïà: Õîðà, áäåòå!

Ä E Ê Ë À Ð À Ö È ß
íà 50-èÿ êîíãðåñ íà ÁÑÏ
ñðåùó ïðîÿâèòå è
íàñòúïëåíèåòî íà
íåîôàøèçìà è
íåîíàöèçìà â Åâðîïà

Навършиха се 75 години от края
на най-унищожителната война в
историята на човечеството. Вой-
ната, разпалена от хитлеристка
Германия и нейните съучастници,
остави след себе си милиони жер-
тви, неизмерими страдания, раз-
руха и опустошение. Днес ние,
българските социалисти, се про-
тивопоставяме категорично на
всички опити за възраждане и ге-
роизация на фашизма и неговата
човеконенавистна  идеология.
Предупреждаваме:
Неонацизмът е изключително

опасно съвременно явление, съз-
нателно поощрявано, подкрепяно
и финансирано от отделни кръго-
ве и страни, но и от авторитетни
международни организации и ин-
ституции в разрез с тяхното приз-
вание и същност.
Неонацизмът е политически ин-

струмент и средство за овладя-
ване на властта, а в някои дър-
жави е въздигнат в ранг на офи-
циална идеология.
Неонацизмът е източник на дис-

криминация, национализъм, ксе-
нофобия, расизъм и антисемити-
зъм.
Неонацизмът е породен от ду-

ховната, моралната, социалната и
политическата нищета на общес-
твото; от програмираното неве-
жество; от фалшифицираната ис-
тория.
Неонацизмът е целенасочена

политика, която руши устоите на
Европа, нейната идентичност, ней-
ната история, историята на всяка
една европейска държава и на
света.
Неонацизмът е заплаха за ци-

вилизацията, за демократичните
принципи и човешките права.
И ако днес в много европейски

държави има герои в нацистки
униформи, това е политиката на
властващия неолиберален модел:
реабилитация и оневиняване на
фашизма и нацизма; сатанизира-
не на антифашистката съпротива;
реванш за Втората световна вой-
на; възстановяване на езика на
омразата, Студената война и ру-
софобията.
Поради което ние отхвърляме:
- всички опити за ревизия на

Втората световна война, за изо-
пачаване на историята, за отри-
чане на военните престъпления и
престъпленията срещу човечест-
вото, извършени от нацизма и фа-
шизма;

Íåîëèáåðàëíèÿò ìîäåë ðåàáèëèòèðà è îíåâèíÿâà íàöèçìà, òúðñè ðåâàíø, âúçñòàíîâÿâà
åçèêà íà îìðàçàòà, Ñòóäåíàòà âîéíà è àãðåñèâíàòà ðóñîôîáèÿ

- всяко отрицание и омалова-
жаване на холокста;

- героизацията и пропагандата
в каквато и да е форма на нациз-
ма и неонацизма - паметници и
мемориали, преименуване на ули-
ци, демонстрации, митинги, шест-
вия и маршове;

- всякакви чествания - офици-
ални и неофициални - в прослава
на нацисткия режим, неговите съ-
юзници и свързаните с тях орга-
низации;

- обявяването за герои, жертви
и за участници в националноос-
вободителни движения на тези,
които застанаха на страната на
Хитлер, сътрудничеха с нацизма
и извършиха неописуеми злодея-
ния;

- обявяването на участниците в

антифашистката съпротива за те-
рористи и престъпници;

- приравняването на нацизма и
комунизма;

- опитите за отмяната на реше-
нията на Нюрнбергския трибунал
и на всички съдилища за съдене
на нацистките престъпления, уч-
редени с решения на страните от
Антихитлеристката коалиция;

- пренаписването на учебници-
те по история с цел фалшифици-
ране на миналото;

 - оскверняването и разрушава-
нето на паметниците и мемориа-
лите, издигнати в чест на всички,
паднали в борбата срещу нациз-
ма, на загиналите в антифашист-
ката съпротива, на милионите
жертви.

Всички тези действия и прояви
оскърбяват паметта, подвига и са-
можертвата на загиналите в бор-
бата срещу нацизма; те не могат
да бъдат оправдани по никакъв
начин; те нямат нищо общо с пра-
вото на свободно изразяване на
мнение, защото фашизмът не е
мнение, фашизмът е престъпле-
ние.
Борбата срещу нацизма и нео-

нацизма не е цензура, не е поку-
шение срещу свободното слово,
а задължителна гражданска и дър-
жавническа позиция.
Напомняме, че корените на обе-

динена Европа са антифашистки,
че принципите и идеите, съгради-
ли общата европейска история, са
родени от Съпротивата, в която
дадоха своя живот милиони ев-
ропейски граждани, включително
десетки хиляди български антифа-
шисти.
Приносът на нашите идейни

предци е първото антифашистко
въстание в света, ролята на Геор-
ги Димитров като разобличител
на нацизма по време на Лайпциг-
ския процес, антифашистката съп-
ротива в периода 1941-1944 г. и
героичното участие на стотици хи-
ляди български войни в Отечест-
вената война на страната на ан-
тихитлеристката коалиция - СССР,
САЩ, Великобритания.
Настояваме всички участници в

Съпротивата да бъдат признати за
неразделна част от антихитлерис-
тката коалиция.
Заявяваме, че БСП не трябва

да влиза в коалиция с партии, ко-
ито продължават да настояват в
управленските програми на коа-
лицията за премахване на памет-
ници на антифашистката съпро-
тива и Втората световна война.
Убедени сме, че едно от глав-

ните средства за борба срещу
изопачаването на историята, е
просвещението. За да не поник-
нат отново отровните семена на
нацизма. Защото знанието е оръ-
жие срещу лъжата. Знанието е
крепост на истината.
ХОРА, БДЕТЕ!

Движението "Безсмъртният полк", създадено в Русия, днес набира все по-голяма
популярност в Европа
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ÁÑÏ ïîåìà íîâ êóðñ
Изминалите седмици бя-

ха доста турбулентни за
БСП. Левицата проведе пър-
вия пряк избор за предсе-
дател, който беше спечелен
безапелационно от Корне-
лия Нинова. Последвалият
конгрес запечата тази по-
беда, като в допълнение де-
легатите не дадоха достатъч-
но подкрепа за избирането
на знакови представители
на т. нар. вътрешна опози-
ция в Националния съвет. С
това БСП дава заявката, че
поема нов курс. Столетни-
цата беше заглъхнала в се-
рия от вътрешни дрязги, раз-
при и скандали, които ся-
каш не са спирали да прес-
ледват "Позитано" 20 след
последното участие на пар-
тията във властта. След съ-
битията от последните сед-
мици се дава сигнал, че БСП
прави опит да се рестарти-
ра. Дали той ще е успешен
или не - тепърва ще видим.

В ретроспекция ситуаци-
ята за БСП не беше особе-
но ласкава след краха на
управлението на Пламен
Орешарски. Несполучлива-
та коалиция с Местан по
онова време доведе до раз-
рив вляво. Станишев даде
крачка назад, Миков пое ру-
ля на левия кораб, за да го
изпусне с малко и това да
доведе Корнелия Нинова в
председателския кабинет на
"Позитано" 20. Самата Ни-
нова мина през различни
фази - опираше се и разчи-
таше на този или онзи от
старите играчи в БСП, лъ-
катушеше между успешни и
несполучливи политически
решения. Към един момент

отстрани изглеждаше сякаш
емоцията беше взела връх
и се действаше повече по
инстинкт, отколкото по пред-
варително начертана стра-
тегия. В последно време
обаче Корнелия Нинова пре-
живя някаква форма на по-
литическо отрезвяване. Ре-
зултатът от това е, че леви-
цата сякаш ще търси обнов-
ление. Нинова изглежда по-
обрана, по-спокойна, излъч-
ва увереност - все важни
знаци, ако човек иска да ус-
пява в голямата политичес-
ка игра. Забелязват се но-
ви лица, отглежда се ново
поколение говорители и ора-
тори. Всичко това обаче са
технологични, механични

въпроси, които са по повър-
хността на проблемите в
БСП. Истинската промяна
идва не от смяната на ка-
раула и изпращането в от-
пуск на мнозина от старите
лица на левицата. В дълбо-
чина процесите са доста по-
сериозни. В основата си
става дума за ролята на
консервативния социали-
зъм. И не, това не е "дър-
вено желязо", както се опит-
ват да го представят нео-
либералните левичари, ко-
ито коментират темата. То-
ва е онзи прочит на социа-
листическата идея, който е
икономически прогресивен,
но социално консервати-
вен. Това е големият идеен

разлом в БСП, чиито тех-
нически проявления са про-
веждането на пряк избор и
изваждането на вътрешна-
та опозиция от оборот. Мно-
зина смятат, неправилно
според мен, че левицата
следва винаги и дефинитив-
но да е част от последните
течения на културния нео-
марксизъм. Не си ляв, ви-
диш ли, ако не се подда-
ваш на климатичната пани-
ка, критичната расова тео-
рия и джендър идеология-
та. Да, де, ама централни-
ят въпрос на една левица
следва да е доходът, а не
джендърът. Днешната аме-
риканска и западноевро-
пейска левица не говори за

единия процент свръхбога-
ти, нито за отварянето на
гигантската ножица между
имащи и нямащи. За нея то-
ва е фонов шум около "цен-
тралните теми" за възобно-
вяеми енергийни източни-
ци и имагинерен расизъм.
Със случващото се в БСП
се дава знак, че българс-
ката левица не се припоз-
нава в тези теми. Мнозина
не си дават сметка, че БСП
съществува и е важна имен-
но защото играе ролята на
консервативната сила в об-
ществото. Десниците се на-
диграват коя от тях е по-
прогресивна, по-неолибе-
рална и по-глобалистка. Но
политиката не търпи ваку-
ум - на терена е необходи-
ма и консервативна поли-
тическа сила, която да да-
ва представителство на
умерените и социално-кон-
сервативните слоеве на об-
ществото. Нинова, изглеж-
да, разбира този въпрос и
затова засилва социално-
консервативния вектор в
БСП за сметка на глобалис-
ткия и елитаристки такъв.
Дали този подход ще успее,
е рано да се каже. Но за
мен е положително, че се
търси нов курс. Старият оче-
видно не печели доверие.

Êîðíåëèÿ Íèíîâà â
ñúçâó÷èå ñ âðåìåòî
çàñèëâà ñîöèàëíî-
êîíñåðâàòèâíèÿ
âåêòîð â ÁÑÏ
çà ñìåòêà íà
ãëîáàëèñòêèÿ è
åëèòàðèñòêè òàêúâ

Много е забавно в пос-
ледните няколко дни да се
наблюдават телевизионни-
те фрустрации на отпадна-
лите от Националния съвет
на БСП мастити социалис-
ти. Те ни поднасят истинс-
ки букет от емоции и страс-
ти. Коктейлът е много на-
ситен на различни състав-
ки, които варират от деп-
ресия ("Избори в БСП ня-
маше", Валери Жаблянов),
през страхова невроза
("БСП е лидерска партия, а
Националният съвет - гумен
печат", Сергей Станишев)
до тотално отричане на дей-
ствителността ("Няма как
председателят на ПЕС Сер-
гей Станишев да не е в На-
ционалния съвет, както и
други хора", Георги Гергов).

Медиите обичат такива
политически сапунки и ви
правя основателното пред-
положение, че всички за-
сегнати ще се изредят по-
не още един път в телеви-
зионните студиа, за да ни
направят свидетели на раз-
търсената си душевност, ос-
квернена невинност и емо-
ционалните си бури.

Обаче не си струва да

Àëåêñàíäúð Ñèìîâ: ÁÑÏ ñå ïðîìåíÿ è òîâà å ãîëÿìàòà íîâèíà îò Êîíãðåñà

се занимаваме постоянно с
изтърканата им аргумента-
ция. Капан е да влизаме в
тази кафкианска бурлеска,
защото тя е част от медий-
ната спецоперация, която
трябва да внуши, че БСП е
драматично разцепена и
брутално разделена.

Активността на прекия
избор за лидер мина 70 на
сто, Корнелия Нинова бе-
ше избрана с над 81 про-
цента, но заради интрига-
та, разбираш ли, ние отно-
во и отново трябва да се
давим в безумни опорни
точки, твърдения и разби-
рания, които нямат нищо
общо с реалността.

Въпреки това си струва
да се преборим поне с един
от тези коментари. Не знам
кой, как и къде е решил, че
има хора, които са получи-
ли доживотен абонамент за
място в Националния съвет.
Защото аз така разбирам
думите на Георги Гергов.
Според него излиза, че ня-
ма никакво значение как-
во мислят социалистите, че
желанието на делегатите е
без никаква стойност и на-
пук на това Станишев на

всяка цена трябва да е в
Националния съвет.

И само за информация -
това е типично консерва-
тивно и дясно разбиране за
политиката. В една дясна
партия е нормално да има
аристократична прослойка.
Именно в дясното разбира-
не за света се ражда идея-
та че съществува елит, кой-
то трябва да е защитен от
политическите процеси, че
има кръг от старейшини, ко-
ито са твърде ценни, за да
се явяват на избори.

В БСП подобно мисле-
не не би трябвало да има
почва. Левицата е символ
на динамиката и промяна-
та. Барони вляво нямат мяс-
то. Защото в последните 30
години БСП обрасна с пре-
калено много хора, които са
"знакови и незаменими". Бе-
ше време това да се про-
мени.

Нима е такава трагедия,
че Сергей Станишев не е в
Националния съвет? Нима
без Валери Жаблянов (тек-
стът е писан, преди Жабля-
нов, Янков и още четирима
депутати от БСП да напус-
нат ПГ на социалистите -
бел. ред.) във висшето ръ-
ководство партията ще
престане да функционира?
Да не би без Красимир Ян-

ков левицата да се само-
разпусне?

Националният съвет не
е камара на лордовете, в
която някои да имат абона-
мент за място до живот. Къ-
де е драмата в това, че "зна-
кови" лица не били вътре?
Защото реакциите по тема-
та са толкова патетични,
все едно някой ги е изклю-
чил от партията.

Тази истерия е обидна.
Тя е обидна за всички оне-
зи обикновени социалисти,
които и без да са били чле-
нове на Националния съвет,
не са спирали да работят
за победа на левицата.
Обидна е за всички акти-
висти, които са се разда-
вали без остатък, и то без
да са водени от разбира-
нето, че някой им дължи
кресло, почит и вечни пок-
лони пред тяхното величие.

Никой не може да отне-
ме правото на политически
живот на Сергей Станишев
или пък перото на Велис-
лава Дърева. Никой не
приключва с тях като хора
или пък ги заличава от об-
ществения пейзаж. След че-
тири години има нов конг-
рес - могат да се борят за
доверие тогава.

Засегнатите от голямата
промяна в БСП обаче към

момента избират най-неле-
пия и лош начин за дейст-
вие. Този безкраен жалос-
тив вой не е правилната по-
зиция, защото звучи твър-
де много като жалване на
аристократ след Френска-
та революция.

Какво ще рече - Нацио-
налният съвет се превръща
в гумен печат, както казва
Сергей Станишев? Значи
докато Станишев е в НС,
той не е гумен печат. Ста-
нишев го няма и изведнъж
превъплъщението е налице.
Делегатите не избраха ед-
на групичка от хора и из-
веднъж всички органи на
БСП се оказаха порочни.
Тоест в случая засегнатите
не водят разговор за поли-
тика, идеи и смисъл, а се
водят от нараненото си его.
Това е истински порочното
в случая.

БСП избра нещо различ-
но. Да даде шанс на нови
млади хора, които имат как-
во да кажат и искат да ре-
ализират своите идеи. Пар-
тията търси своята нова ви-
зия, своите нови цели, раз-
личния начин за правене на
политика, за да може БСП
да има шанс за развитие.

БСП се променя. И това
е голямата новина от събо-
та и неделя.

Íàöèîíàëíèÿò ñúâåò íå å Êàìàðà íà
ëîðäîâåòå, ïðèïîìíÿ ñîöèàëèñòúò

Петър КИЧАШКИ
От в. ТРУД
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Турският
президент
Реджеп Ердоган
заяви в писмо
до ЕС, че
кипърските
турци и
кипърските
гърци трябва да
създадат
помежду си
механизъм за
сътрудничество,
вкл. за
справедлива
подялба на
приходите от
въглеводород-
ните ресурси
край острова

Ìåðêåë: Ãåðìàíèÿ ìîæå äà èçáåãíå íîâà êàðàíòèíà
çàðàäè êîðîíàâèðóñà

Германската канцлерка
Ангела Меркел каза вчера,
че иска да направи всичко
по силите си, за да избег-
не нова национална каран-
тина, и изрази увереност,
че тази цел е постижима,
предаде Ройтерс.

"Всички ние искаме да
избегнем втора национал-
на карантина и можем да
го направим", заяви Меркел
в момент, когато заразява-
нията с коронавирус в Гер-
мания отново се увелича-
ват. По думите й сега хора-
та много по-добре знаят как
да защитят себе си и здрав-

Японското
министерство на отбраната
съобщи, че представя нов
рекорден проектобюджет за
военни разходи. Министер-
ството ще иска парламен-
тът да гласува този бюджет
от 44,4 млрд. долара за
следващата финансова
година, започваща на 1
април 2021 г. Това е
осмото поред увеличение
на годишния бюджет на
военното ведомство, този
път с 3,6 на сто спрямо
средствата за предходната
- 2020/2021 финансова
година.

Великобритания
е обмисляла да изпраща
кандидати за убежище в
центрове в отдалечени свои
територии в южната част
на Атлантическия океан,
пише в. "Файненшъл
таймс". Властите обаче се
отказали от плана. Според
изданието вътрешното
министерство разглеждало
възможността да построи
центрове за мигранти на
вулканичните острови
Света Елена и Възнесение.
Там мигрантите щели да
изчакват, докато се
обработват техните молби
за предоставяне на
убежище. Но вътрешната
министърка Прити Пател се
отказала от плана, след
като възникнали практичес-
ки въпроси, свързани с
транспортирането на
мигрантите.

Международната
агенция за атомна енергия
(МААЕ) инспектира вчера
втория от двата подозри-
телни бивши ирански
ядрени обекта. Миналия
месец Техеран се съгласи
да осигури достъп до тези
места, след като отказваше
повече от половин година.
МААЕ не разкри кои са
двата обекта, но има
подозрения, че там са били
извършени дейности през
2003 г. - годината, в която
според ядрения регулатор
на ООН и американското
разузнаване Иран е спрял
тайната си програма за
разработване на ядрени
оръжия. Пробите, взети от
двете подозрителни места,
ще бъдат изпратени за
лабораторен анализ.

Турският президент
Реджеп Тайип Ердоган в
писмо до лидерите на ЕС
изтъква готовността на
Турция за диалог с Гърция
"без предварителни усло-
вия", предаде Анадолската
агенция. Писмото е адре-
сирано до ръководителите
на институциите на ЕС и
лидерите на държавите
членки с изключение на
Гърция и Република Ки-
пър.

Ердоган подчертава, че
отношенията с Брюксел
винаги са били приоритет
за Турция и че "значите-
лен напредък е постигнат
в това отношение, особе-
но по време на нашето
управление". По думите му
обаче има сложни предиз-
викателства през шестте
десетилетия на отношени-
ята на Анкара с блока, а
най-новото от тях са
развитията в Източното
Средиземноморие.

Турският лидер отбе-
лязва, че подходът на
Турция по проблема има
две водещи цели. Като
първата от тях той посочи
делимитиране на морски-
те граници по "справед-

:
Íàêðàòêî

Снимки Пресфото БТА

Държавният секретар на САЩ
Майк Помпео и италианският
премиер Джузепе Конте се

срещнаха вчера в Рим.
Същевременно беше съобще-
но, че в рамките на предстоя-
щото посещение във Ватикана

Помпео ще се срещне с
редица високопоставени

служители на Светия престол -
но не и с папата. Според

съобщенията в медиите папа
Франциск обяснява отказа си

да се срещне с Помпео с
факта, че президентските

избори в САЩ наближават.

ната система, отколкото
през март, когато беше на-
ложена национална каран-
тина. Според нея на всяка
цена би трябвало да се из-
бегне нова карантина.

По европейските стан-
дарти Германия засега има
сравнително ниско ниво на
заразени и починали от кро-
навирус, но Меркел каза, че
случаите могат да достигнат
19 200 на ден, ако сегашни-
те тенденции се запазят. По
данни на института "Роберт
Кох" Германия е регистри-
рала вчера 2089 нови зара-
зявания, с което общият им

Войници от испанската кралска гвардия участват с маски в тържестве-
на церемония в Мадрид. Испанската столица разшири ограничителните
мерки срещу пандемията от новия коронавирус, които вече засягат

близо 1 милион жители на Мадрид.

брой е станал 287 421. Смър-
тните случаи са общо 9471.

Меркел заяви в парла-
мента, че новите ограничи-
телни мерки през зимните
месеци са необходими за
спасяването на човешки
животи, и изрази надежда,
че пандемията все някога
ще приключи. "Сигурна съм,
че животът, какъвто го поз-
навахме, ще се завърне, се-
мействата ще празнуват от-
ново, а клубовете, театри-
те и футболните стадиони
отново ще бъдат пълни", ка-
за тя. "И каква радост ще
бъде това", заяви Меркел. ç

лив, честен и разумен
начин" в съответствие с
международното право и
защитата на суверенните
права на Турция и нейната
юрисдикция върху собст-
вения й континентален
шелф. Втората цел, по
думите на Ердоган, е
осигуряването на равни
права на кипърските
турци върху въглеводород-
ните ресурси и зачитане
на техните интереси.

Според Ердоган сегаш-
ната ситуация е резултат
"от опитите на Гърция и
кипърските гърци да не
зачитат Турция и кипърс-
ките турци, от едностран-
ните им действия и (уси-
лия за налагане на) свър-
шени факти и от безраз-
личието на ЕС към разви-
тията след 2003 г." "Турция
се застъпва за справедли-
во и разумно делимитира-
не на морските простран-
ства в Източно Средизем-
но море в съответствие с
международното право",
заявява Ердоган.

Според турския прези-
дент кипърските турци и
кипърските гърци трябва
да създадат помежду си

механизъм за сътрудни-
чество, включително за
справедлива подялба на
приходите от въглеводо-
родните ресурси край
острова. За да бъде
създаден такъв механи-
зъм, не е нужно да се
чака разрешаването на
кипърския проблем,
изтъква той.

Президентът изтъкна
важността на организира-
нето на регионален форум
за енергийно сътрудничес-
тво, който да събере
всички засегнати страни

от района на Източното
Средиземноморие, в т. ч.
кипърските турци. Той
посочи, че Турция е готова
да окаже всяка възможна
подкрепа за тази инициа-
тива. "Бих желал ЕС да
подкрепи тези наши идеи,
да се откаже от пристрас-
тната позиция по отноше-
ние на нашата страна
кандидат Турция и да не
защитава несправедливо
и безусловно максималис-
тките тези на Гърция и
кипърските гърци", пише
той. ç
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Първите дебати между
Доналд Тръмп и Джо
Байдън се изродиха в
горчиви упреци и язвител-
ни подигравки и прерасна-
ха почти в хаос във втор-
ник вечерта, пише АП.

Тръмп се опитваше да
поеме контрола върху
разговора, като прекъсва-
ше Байдън и на няколко
пъти говореше едновремен-
но с модератора Крис
Уолас. Гневните и лични
нападки, с които Тръмп
неколкократно прекъсваше
опонента си, засенчиха
рязко различаващите се
визии, които имат двамата
противници за страната,
преживяваща историческа
криза.

Според АП това е най-
буйният кандидатпрезидент-
ски дебат в съвременната
история. По време на него
имаше разгорещени сблъ-
съци за това как президен-
тът се справя с пандемич-
ната криза, за това дали
изборите ще са честни,
чуха се и дълбоко лични
нападки относно семейст-
вото на Байдън, имаше и
разногласия за това как
Върховният съд ще форми-
ра бъдещето на национал-
ната здравна система.
Двамата претенденти често
пъти говореха един през
друг, а Тръмп прекъсваше
Байдън и почти викаше,
като това се повтаряше
толкова често, че накрая
Байдън му отвърна: "Ще
млъкнеш ли, човече?".

Въпреки усилията си да
доминира дискусията,
Тръмп често пъти беше в
отбранителна позиция и

Óïðåöè è íàïàäêè çàñåí÷èõà èäåèòå
íà Òðúìï è Áàéäúí çà ðàçâèòèåòî
íà ñòðàíàòà

се опита да се измъкне,
когато трябваше да осъди
белите супремасисти и
паравоенните групи.
Освен това той отново
отказа да се ангажира, че
ще уважи резултатите от
изборите и вместо това
изрече лъжи за гласуване-
то по пощата.

Кандидатпрезидентска-
та надпревара остана
забележително стабилна
седмици наред въпреки
историческата криза,
засегнала страната тази
година, в това число
пандемията, отнела живота
на над 200 000 американ-
ци. Само

пет седмици преди
изборите

и предвид факта, че в
някои ключови щати вече
се гласува, Байдън запаз-
ва водещата си позиция в
националните допитвания
и в много от щатите,
които ще се превърнат "в
бойни полета" на избори-
те. Така че не е ясно дали
дебатите от тази нощ ще
могат да променят тази
динамика, отбелязва
агенцията.

Прекъсван многократно
от президента Доналд
Тръмп в техния кандидат-
президентски дебат във
вторник, изваденият от
търпение Джо Байдън
прибегна до оскърбления и
обиди срещу опонент,
изградил политическата си
кариера, като измисля
унизителни прякори за
съперниците си. "Факт е,
че този човек не знае за
какво говори", каза Байдън

"Вие сте най-лошият
президент, който Америка
е имала", каза кандидатът
на демократите Джо
Байдън по време на
объркания разговор за
данъците. Обидите се
откроиха по време на
хаотичния сблъсък, в който
Тръмп често говореше
едновременно с Байдън и
с водещия Крис Уолас.
Чувството за безсилие на
Байдън често ставаше
очевидно.

Ще млъкнеш ли,
човече?

Това е толкова непре-
зидентско, каза Байдън на
Тръмп по време на частта
от дебата, посветена на
Върховния съд. "Факт е, че
този човек не знае за
какво говори", каза Байдън
по време на дискусията за
здравеопазването. Байдън
на два пъти нарече прези-
дента "клоун". В определен
момент той очевидно реши
да не го прави. "Трудно е
да вземеш думата от този
клоун, извинете ме, това
лице", каза Байдън по
време на размяна на
реплики за данъците.
Бившият вицепрезидент
нарече Тръмп "расист" за
това, че е забранил обуче-
ние на администрацията

му по расова чувствител-
ност.

Той нарече Тръмп
"пудела на Путин", напа-
дайки го, че не се е
изправил срещу Русия
заради предполагаемото
даване на бонуси за
убийства на американски
войници. Тръмп се опита
да възрази, но беше
смъмрен от Уолас, че
говори нетактично.

В Туитър и на предиз-
борни митинги 74-годишни-
ят Тръмп е наричал Байдън

 "Сънливия Джо",

очевидна подигравка с
жизнеспособността на 77-
годишния демократ. По
време на дебата той не
използва този прякор. Но
в първия от трите им
планирани дебати Тръмп
каза твърде много пренеб-
режителни неща за съпер-
ника си, от когото изостава
в националните допитвания
преди изборите на 3
ноември. Президентът
повдигна въпроса за
борбата на сина на Байдън
с наркотиците и се подигра
на академичните постиже-
ния на опонента му в
университета на Делауеър,
където според "Вашингтон
пост", Байдън е завършил
на 506-о място по успех

във випуск от 688 души.
"Той е бил последен или
почти последен от випуска.
Никога не използвай
думата умен в разговор с
мен", каза Тръмп. "Защото,
знаеш ли какво, у теб няма
нищо умно, Джо".

Байдън каза, че се
гордее, че синът му Хън-
тър е преодолял пристрас-
теността си към дрогата.
Тръмп предположи също,
че Байдън не е в състоя-
ние да привлече достатъ-
чен интерес, за да прове-
де големи митинги, на
които хората са дошли
лично, когато Байдън го
критикуваше, че пренеб-
регва правилата за соци-
ална дистанция на пре-
дизборни прояви. "Ако
можеше да събереш
голямо множество, щеше
да правиш същото", каза
Тръмп. Водещият на
предаването "Найтли нюз"
в телевизия Ен Би Си
Лестър Холт каза, че
дебатът е може да е бил
дъното на политическия
дискурс". "Аз съм педагог.
За нищо не света не бих
позволила класна стая да
се превърне в подобно
нещо", написа в Туитър
Хедър Кокс Ричардсън -
преподавателка в Бостън
колидж. ç

Президентът на САЩ  Доналд Тръмп и кандидатът за поста Джо Байдън направиха най-буйния
кандидатпрезидентски дебат в съвременната история

Снимки Пресфото БТА

Новият емир на Кувейт шейх
Науаф ал Ахмад ас Сабах
положи вчера клетва за
вярност като държавен

ръководител пред Националното
събрание - парламента на
страната. 83-годишният

престолонаследник бе провъзг-
ласен за емир във вторник

след смъртта на 91-годишния
бивш емир Сабах ал Ахмад ал

Джабер ас Сабах, който почина
в САЩ, където се лекуваше от
юли. Според конституцията на

Кувейт след кончината на
държавния глава наследникът

на престола автоматично става
емир, но встъпва в длъжност

едва след полагане на клетва в
парламента.

Френският президент Еманюел Мак-
рон произнесе най-дългата реч на таз-
годишната сесия на Общото събрание
на ООН, предаде ТАСС. Обръщението
му във вторник вечерта към света про-
дължи 48 мин и засегна почти всички
теми от международната политика. Той
изложи подробно позицията на Фран-
ция за Иран, КНДР, Сирия, Либия, Ли-
ван и Беларус, както и за сигурността
в Европа.

Най-кратки речи на 75-ата сесия на
Общото събрание на ООН произнесо-
ха ръководителите на Унгария и Монго-
лия. Те говориха по 6 минути. Неочак-
вано пестелив на думи бе и американ-
ският президент Доналд Тръмп, на ко-

Ìàêðîí îãëàâè ïî ìíîãîñëîâèå òàçãîäèøíèòå ðå÷è â ÎÎÍ
гото бяха достатъчни 8 минути. Заради
коронавируса речите се представят в
залата на екрани чрез видеозаписи.
Препоръката на Секретариата на ООН
е да не надвишават 15 минути, но мно-
зина не я спазват.

Рекордьор по дълго говорене от три-
буната на ООН е покойният кубински
лидер Фидел Кастро, който през 1960
г. държа реч 4 ч. и 29 мин. Същата
година първият секретар на ЦК на
КПСС Никита Хрушчов говори 2 ч. и 20
мин. През последните години с дълги
изяви се отличиха палестинският ли-
дер Махмуд Абас, президентът на Ве-
нецуела Николас Мадуро и пакистанс-
кият ръководител Имран Хан. ç
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Носителят на седем титли от
Големия шлем Джон Макенроу
заяви, че Григор Димитров все
още има шансове да се завърне
в Топ 10 на световната ранглис-
та. Големият Мак, който е част
от екипа от експерти на Еврос-
порт за "Ролан Гарос", сподели
пред Tenniskafe.com своето мне-
ние относно най-актуалните те-
ми около турнира в Париж.

- Какво мислите за реше-
нието на организаторите да
бъдат допуснати фенове на
"Ролан Гарос"?

- Вижте, не съм медицински
експерт, но от гледна точка на
играчите мога да кажа, че вина-
ги е хубаво да има фенове по
трибуните. Броят на зрителите
е много малък, което също е
тъжно, но в крайна сметка ма-
лък брой е по-добре от ника-
къв, при положение, разбира се,
че се спазват мерките за безо-
пасност. Виждате, че в Америка
се играе без публика и атмос-
ферата е доста тягостна. Ако ука-
занията на властите се спазват
и никой не пострада, това ще
се окаже отличен ход от страна
на организаторите.

- Смятате ли, че атмос-
ферните условия в Париж по
това време на годината ще
променят динамиката на
турнира? Очаква се играта
на Рафаел Надал например да
не е толкова ефективна, кол-
кото обикновено.

- Зависи от графика, защо-
то по това време на годината в
Париж е хладно през деня, а
вечерите могат да са доста сту-

Äæîí Ìàêåíðîó: Äèìèòðîâ èìà øàíñîâå äà ñå çàâúðíå â Òîï 10

дени. Времето е доста непред-
сказуемо, но при ниски темпе-
ратури топките ще отскачат по-
ниско, което ще направи игра-
та по-трудна. Рафа със сигур-
ност няма да иска да играе мно-
го вечерни мачове, така че ще
видим как ще се развият неща-
та в това отношение. Ситуаци-
ята е безпрецедентна, никой от
играчите не е преживявал не-
що подобно. Много от тях се
включват в турнири, на които
обикновено не играят, като в
Хамбург например, за да нат-
рупат игрова практика. Някои
играха в два турнира, други в
един, трети изобщо не играха
преди "Ролан Гарос"… Няма на-
чин да се каже със сигурност
кой в каква форма е точно и
как ще му се отразят условия-
та в Париж.

- Рафаел Надал не се пред-

Григор Димитров спече-
ли категорично мача си от
първия кръг на "Ролан
Гарос" срещу французина
Грегоар Барер. Поставени-
ят под №18 в схемата
хасковлия имаше загуба в
единствения си двубой
срещу този съперник, но
сега надигра 103-тия в
света французин с 6:3, 6:2,
6:2 след 2 часа и 3 минути
игра. Мачът ще се запомни
и с проблемите на Григор с
тенис ракетите, които
използваше, тъй като на
няколко пъти му се наложи
да ги подменя. Това обаче
в крайна сметка не попре-
чи на Димитров да надде-
лее без особени трудности
над съперника си, отмъща-
вайки си за поражението
си от него по-рано тази
година в Монпелие.

В следващата фаза
Димитров ще срещне друг
тенисист извън Топ 100 -
заемащия 102-ро място в
ранглистата на ATP Андрей
Мартин. Словакът срази

Още малко ми трябва, за да
вляза във формата, в която бях,
заяви българският тенисист

със 7:5, 6:1, 6:2 португалеца
Жоао Соуса. Миналата
година Димитров стигна до
третия кръг в Париж,
където отстъпи на шампио-
на от 2015 година Стан
Вавринка (Швейцария)
след три тайбрека - 6:7, 6:7,
6:7.

След срещата българс-
кият тенисист заяви, че
му трябва още малко
време, за да си върне
напълно формата, в която
се намираше, преди да
бъде застигнат от корона-
вируса.  "Преди двубоя
дори не успях да трени-
рам през целия ден.
Почти два дни без тенис и
трябваше да се нагодя
към съперника. Доста
бавен корт, топките са
тежки, проблеми с ракети-
те, надявам се в следва-
щата среща да съм по-
добре с тези неща",
коментира минути след
победата пред БНТ Димит-
ров. Той се върна и към
периода, в който трябва-

От стр.1
Носителката на 23 титли

от Големия шлем Серина Уи-
лямс изненадващо обяви от-
теглянето си от "Ролан Гарос".
39-годишната американка
обясни, че изпитва проблеми
с придвижването. "Дори ходя
трудно", каза през сълзи Се-
рина на специално организи-
раната пресконференция.

Трикратната шампионка на
"Ролан Гарос" обясни, че кон-
тузията й изисква две седми-
ци пълна почивка, последва-
на от четири до шест седмици
рехабилитация. "Обичам да иг-
рая в Париж, знаете, че обо-
жавам клея. Да бъда отново
тук, ми достави голяма радост
и затова наистина положих
усилия и направих всичко въз-
можно, за да се възстановя.
Започнах да чувствам болки
в ахилесовото сухожилие след
първия кръг", каза Уилямс.

"Трябваше да преценя да-
ли ще успея да изиграя още
няколко мача в това състоя-
ние и стигнах до извода, че
това не е възможно.

В момента изпитвам труд-
ности при ходене и това е ясен
знак, че трябва да се посветя
на възстановяването си", ка-
за още 39-годишната амери-
канка.з
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ше да се бори с корона-
вируса. "Да, не беше
лесно, отне ми малко
повече време, но правил-
ната нагласа и позитивиз-
мът ми помогнаха. Още

Григор Димитров започна с категорична победа участието си на
турнира в Париж

малко ми трябва, за да
вляза във формата, в
която бях. Усещам лека
умора и ми трябват още
тренировки", сподели
Григор Димитров.з

стави особено убедително в
Рим. Смятате ли, че в мо-
мента той е уязвим?

- Според мен цялата ситуа-
цията с пандемията и паузата в
тура е това, което го направи
уязвим. Рафа е човек, който
обича да играе възможно най-
много мачове преди определен
турнир и фактът, че няколко ме-
сеца нямаше тенис, както и ре-
шението му да не играе на US
Open изобщо не му помогнаха.
Вероятно сега няма да е толко-
ва уверен, колкото е обикно-
вено преди "Ролан Гарос", но
за сметка на това много пъти е
доказвал, че да бъде победен
на клей във формат "три от пет",
е най-трудното нещо в тениса
в момента.

- Очаквано ли бе за вас сил-
ното представяне на Новак
Джокович в Рим след случило-

то се на US Open?
- Изненада ме това, че реши

да се върне на корта толкова ско-
ро. Имах подозрения, че ще бъ-
де твърде афектиран от случило-
то се и няма да иска да играе
преди "Ролан Гарос". Според мен
липсата на фенове му помогна,
тъй като атмосферата на корта
бе много по-спокойна и бе из-
бегната опасността от негативна
реакция на публиката спрямо не-
го. Новак пропусна невероятна
възможност, защото имаше ог-
ромни шансове да спечели US
Open, но след това се върна на
корта и отговори на критиците
си по възможно най-правилния
начин. Това е другото, което ме
изненада - той изглежда така, ся-
каш инцидентът изобщо не му се
е отразил. Това показва неверо-
ятна сила на характера.

- Мислите ли, че решение-
то на съдиите да го дисква-
лифицират беше правилно?

- На всички им се иска да
имаше някакъв начин да не се
стига дотам, защото беше оче-
видно, че постъпката му е на-
пълно неумишлена. В 99 от 100
такива случая може би жената
на линията щеше да гледа и да
хване топката, може би изобщо
нямаше да я улучи, може би ще-
ше да я улучи в крака и никой
нямаше да каже нищо, може би
това, може би онова… Новак
просто извади лош късмет. Шан-
сът е едно на милион, но когато
се случи, съдиите нямаха избор
и действаха според правилника.

- Повечето фенове и спе-
циалисти смятат, че Симона

Халеп е твърд фаворит за
титлата при жените на "Ро-
лан Гарос". Споделяте ли това
мнение?

- Тя не игра в Ню Йорк и е
по-отпочинала от повечето си съ-
пернички, а освен това играе
много силно на клей, тъй като
тази настилка е перфектна за
нейния стил. Ако остане здрава
и във форма до края на турнира,
ще бъде много трудно да бъде
спряна по пътя към трофея.

- Григор Димитров започна
много добре сезона на клей,
достигайки до 1/4-финалите в
Рим. Докъде според вас може
да стигне той на "Ролан Га-
рос"?

- Мисля, че евентуален 1/8-
финал би бил много добър ре-
зултат за него. Не си спомням да
е достигал до втората седмица в
Париж, така че няма да му е лес-
но. Не мисля, че клеят е удобна
настилка за него. Изглежда, че му
отнема много време и усилия са-
мо за да разбере как точно да
играе на червени кортове. Няма
да му е лесно да стигне до зак-
лючителните фази, защото той
просто не се чувства комфортно
на клей. Има много тънка грани-
ца между това да бъдеш агреси-
вен и да изчакваш най-подходя-
щия момент. Това е умение, кое-
то се придобива много трудно и
мисля, че Григор изпитва сериоз-
ни затруднения в това отноше-
ние. В представянето му има доста
върхове и спадове, което е очак-
вано във формат "три от пет", но
при него те са повече от обичай-
ното, особено на "Ролан Гарос".з

61-годишният бивш американски тенисист Джон Макенроу смята, че
атмосферните условия в Париж ще се отразят неблагоприятно на

играта на състезателите
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ЦСКА отпътува за
Швейцария, където тази
вечер от 21,30 часа ще се
изправи срещу Базел в
решителен плейоф за
влизане в групите на Лига
Европа. Наставникът
Стамен Белчев взе група
от 22-ма футболисти,
която замина с чартър от
летище София. С отбора
не потегли контузеният
Иван Турицов, но излеку-
ваният от коронавирус
Петър Занев е с тима.

Треньорът Стамен
Белчев е убеден, че
"червените" имат своите
шансове срещу Базел.
"Предстои мач, който
всички чакаме от доста
време. Шансовете са
големи, когато играем в
един мач. Отборът на
Базел може би е фаворит.

Но ние също имаме
възможности и сили да ги
отстраним", обяви треньо-
рът на ЦСКА при замина-
ването.

"Състоянието на играчи-
те ми е добро. Иван
Турицов остана в София,
за да продължи лечението
си. Занев пътува с нас, но
вероятно няма да е в
групата. Базел са добър и
солиден противник. Не ме
притеснява, че те вкараха
3 гола за кратко време в
предишния им мач за

Имаме сили да влезем в групите на Лига
Европа, смята наставникът Стамен Белчев

първенство. Когато няма
публика, шансовете са
изравнени", завърши
треньорът на "червените".

Капитанът на ЦСКА
Валентин Антов изрази
мнение, че най-важно е
тимът да не допусне гол в
решителния плейоф за
влизане в групите на Лига
Европа срещу Базел.
"Базел е много сериозен
отбор. Направихме им
анализ. Научихме им
всичките добри страни.
Дай боже да се върнем
победители. Трябва да сме
много дисциплинирани, да
не допускаме наивни
грешки и да запазим
вратата си суха", започна
Антов.

"Емоциите са големи,
както и очакванията.
Надяваме се да спечелим
мача. Дано да зарадваме
феновете. Няма притесне-
ние в нас. Ако запазим
чиста мрежа, ще имаме
по-голям шанс. Един мач
е, в който ще се реши
победителят. Ще дадем
всичко от себе си да
продължим. Подготвени
сме и се надявам да
успеем", каза Антов.

"Всеки мач е различен.
Както може да допуснем
гол в първата минута, така
и в последната. В начало-
то на сезона имахме
известни проблеми през
първите полувремена,
надявам се вече да не
допускаме подобни греш-
ки", завърши капитанът на
ЦСКА. ç

Изпълнителният директор на Лу-
догорец Ангел Петричев каза, че ще
му е странно отборът да не играе
цикъл сряда-събота. Шампионите
излетяха за Беларус, където тази
вечер от 21 часа ще се изправят в
решителен плейоф за влизане в гру-
пите на Лига Европа срещу Дина-
мо (Брест). "Очакванията са за тру-
ден мач с корав противник, който
е достатъчно амбициран да играе
за първи път в историята си в гру-
пите на Лига Европа. Нашият от-
бор се надявам да е достатъчно
готов физически, психически и так-
тически, за да можем да спечелим
мача и да стигнем в групите. Това е
нашата цел. Когато е един мач, труд-
но се правят прогнози", заяви Пет-
ричев.

"Трудно се преживява такъв мач
като този с Мидтиланд. Не може да
не остане травма във всеки един
играч вътрешно. Важно е да се нап-
равят изводите. Често във футбола
се случва да загубиш, важното е
да продължиш напред. В момента
сме в процес на реформа, случват

Â Ëóäîãîðåö îïðåäåëèõà äâóáîÿ ñ
Äèíàìî (Áðåñò) çà ìà÷ íà ñåçîíà

Черно море
привлече пети нов
футболист. Това е португалецът
Родриго Абреу де Са Валела. Той
е роден на 15 март 1995 г. в
Лисабон. Играе като ляво крило,
но може да бъде използван и
като ляв бек. Юноша на
Лоулетано. Дебютира за първия
състав на 17-годишна възраст
през 2012 г. Записва общо 93
мача с 4 гола в португалската
Трета лига. През 2018 г.
преминава във втородивизион-
ния Академика Коимбра, където
играе основно за "Б" отбора -
29 мача с 14 гола. За първия
тим има само един двубой. През
2019 г. преминава в Торензе,
като през сезон 2019/20
записва 20 срещи с 2 гола в
Трета лига.

Динамо (Киев),
гръцкият
Олимпиакос
и унгарският Ференцварош се
класираха за груповата фаза на
Шампионската лига. Динамо
разби у дома Гент с 3:0 и с общ
резултат 5:1 го елиминира.
Ференцварош завърши 0:0 с
Молде, а първата среща бе
приключила при резултат 3:3 в
Норвегия и така унгарският тим
влиза в групите на най-
престижния европейски клубен
турнир за пръв път от 25 години
насам. Олимпиакос пък ще играе
за 20-и път в груповата фаза на
Шампионската лига. Гръцкият
гранд направи 0:0 в реванша с
Омония (Никозия) в Кипър, но
бе спечелил първия мач на свой
терен с 2:0 и така продължава
напред.

Тотнъм победи
драматично Челси
с 5:4 след изпълнение на дузпи
в лондонското дерби от
четвъртия кръг на турнира за
Купата на Лигата в Англия. В
редовното време резултатът бе
1:1 след дебютния гол на Тимо
Вернер (19) за "сините" и Ерик
Ламела (83) за "шпорите". При
дузпите само Мейсън Маунт
сгреши при последното изпълне-
ние за Челси от бялата точка,
пращайки съперника на 1/4-
финалите в надпреварата.

Íàêðàòêî


Селекционерът на България
Георги Дерменджиев определи
група от 27 футболисти, на ко-
ито ще разчита за предстоящите
двубои срещу Унгария (бараж за
Евро 2020), Финландия и Уелс
(Лига на нациите). В разшире-
ния състав попаднаха двама де-
бютанти - Димитър Велковски и
Георги Йомов. Изненадата е
включването на Борислав Цонев
от Левски. Прави впечатление
липсата на Иван Горанов, който
е заразен с COVID-19.

Дерменджиев изпрати повик-
вателни на: вратари - Николай
Михайлов (Левски), Пламен Или-
ев (Лудогорец), Георги Герогиев
(Черно море), Мартин Луков (Ло-
комотив Пловдив); защитници -
Васил Божиков (Слован), Стра-
хил Попов (Хатайспор), Антон
Недялков (Лудогорец), Георги Тер-
зиев (Лудогорец), Сисиньо (Лу-
догорец), Кристиан Димитров
(Хайдук), Валентин Антов (ЦСКА),
Димитър Велковски (Серкъл
Брюж); полузащитници - Героги

Äâàìà äåáþòàíòè â íàöèîíàëíèÿ
çà êëþ÷îâàòà ñðåùà ñ Óíãàðèÿ

Костадинов (Арсенал, Русия), То-
дор Неделев (Ботев Пловдив),
Кристиан Малинов (Льовен), Га-
лин Иванов (ЦСКА 1948), Алек-
сандър Цветков (Берое), Бирсент
Карагарен (Локомотив Пловдив),
Янис Карабельов (Славия), Фи-

Треньорът Стамен Белчев е убеден, че "червените" имат своите
шансове срещу Базел

Òðåíüîðúò íà øâåéöàðöèòå
ñèïå çàêàíè êúì ÖÑÊÀ

Треньорът на Базел Чириако Сфорца, заяви, че голямата цел
пред отбора е влизане в групите на Лига Европа и няма значе-
ние как ще бъде постигната тя. "Целта ни е ясна - влизане в
групите на Лига Европа. По един или друг начин, без значение
как ще стане. Искаме да вървим напред, нямаме време за по-
чивка или възстановяване, но бъдете сигурни, че ще сме готови
за четвъртък", закани се Сфорца.

"Трябва търпение - нов треньор, нови методи, нови личности.
Изиграхме четири мача дотук - два на директна елиминация и
два за първенството. Всеки двубой е финал за нас", каза още
треньорът на Базел.

се тежки процеси. Не ни е леко. Но
стъпка по стъпка намираме ритъма
си. Този Лудогорец ще бъде много
силен. Въпросът е след колко вре-
ме. С всеки ден трябва да растем и
да показваме добро лице и да иг-
раем успешно в евротурнирите", за-
върши Петричев.

Треньорът на Лудогорец Павел
Върба призна, че двубоят срещу Ди-
намо (Брест) в Лига Европа е ма-
чът на сезона за "орлите". "Знаем,
че ни чака тежък мач. Разузнахме
Брест и те разполагат с добри фут-
болисти. Нашите амбиции са най-
високите. Искаме да продължим
напред. В тази фаза на елимина-
ции всички отбори са добре под-
готвени физически. Продължавам да
повтарям, че не продължим ли нап-
ред, това няма да е добре за клу-
ба", каза Върба.

"Аз съм за това тук - да влезем
в групите и да играем европейски
мачове. Днес може би изглеждам
спокоен, но да видим как ще е ут-
ре. Чака ни много тежък мач", зая-
ви още треньорът на Лудогорец.ç

лип Кръстев (Славия), Борислав
Цонев (Левски); нападатели - Ки-
рил Десподов (Каляри), Божи-
дар Краев (Мидтиланд), Димитър
Илиев (Локомотив Пловдив), Спас
Делев (Арда), Исмаил Иса (Чер-
но море), Георги Йомов (ЦСКА)ç

Георги Йомов (вляво) прави силен сезон с екипа на ЦСКА и бе повикан
в националния отбор
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ÇÅÌß07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Ен-

чев (п)
09.00 "За историята свободно" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Думата е ваша" (п)
12.05 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "Не се страхувай" с Васил Василев

(п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия

със Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова
22.00 Новини (п)
22.30 "Актуално от деня" (п)
23.15 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова (п)
00.15 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.30 "Общество и култура" с водещ Иван

Гранитски (п)
02.30 "Не се страхувай" с Васил Василев

(п)
03.30 "Лява политика" с водещ Алексан-

дър Симов (п)
04.50 "За историята свободно" (п)
05.50 "Дискусионен клуб" с Велизар Ен-

чев (п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 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/
14.00 Търсачи на реликви 3 - тв филм /

17 епизод/
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Очи в очи с животните - Странджа
15.15 Влакът на динозаврите - анимаци-

онен филм
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
18.20 Още от деня - коментарно предава-

не
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Питай БНТ
22.00 Бригада - тв филм /9 епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 БГ версия /п/
00.20 Светът и ние /п/
00.40 100% будни /п/

02.35 Култура.БГ /п/
03.30 Бразди /п/
04.00 Туризъм.бг /п/
04.30 Търсачи на реликви 3 - тв филм /

17 епизод/п/

bTV

05.30 "Домашен арест" - сериал, с. 2,
еп. 15

06.00 "Трансформърс: Роботи под прик-
ритие" - анимация, сериал, с. 3,
еп. 6

06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал,

с. 2, еп. 98
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 15,

еп. 55 - 57
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Опасни улици" - сери-
ал, с. 14, еп. 59

19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.

3, еп. 72
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" -

риалити, с. 6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Закон и ред: Специални разслед-

вания" - сериал, с. 19, еп. 16
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп.32
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 41

bTV Action

05.15 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 25
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Роботи под прикритие" - сериал,
еп. 9 - 12

08.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 25
09.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 8
10.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 4, еп. 9
11.00 "Последният кораб" - сериал, с. 5,

еп. 7
12.00 "Стоте" - сериал, с. 4, еп. 12
13.00 Премиера: "Злата близначка" - три-

лър (тв филм, Канада, 2018), режи-
сьор Дейвид Ланглоа, в ролите:
Линдзи Хартли, Джейсън Сърмак,
Кандис Хънтър, Питър Флеминг и
др.

15.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 26
16.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 9
17.00 "Стоте" - сериал, с. 4, еп. 13
18.00 "Последният кораб" - сериал, с. 5,

еп. 8
19.00 УЕФА Шампионска лига - жребий

за груповата фаза
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Хутън и

лейди Алекс" - сериал, еп. 1
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Кобра" - екшън,

криминален, трилър (САЩ, 1986),
в ролите: Силвестър Сталоун, Бри-
гите Нилсен, Рени Сантони, Анрю
Робинсън, Вал Ейвъри и др.

23.45 "Хутън и лейди Алекс" - сериал,
еп. 1

00.45 "Последният кораб" - сериал, с. 5,
еп. 8

01.45 "Стрелата" - сериал, сез.1 (ретрос-
пекция)

02.45 "Стоте" - сериал, с. 4, еп. 13
03.45 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 9
04.45 "Коли на мечтите" - автомобилна

поредица, с. 2, еп. 4

bTV COMEDY

05.00 "Гранд" /п./ - сериал
06.00 "Гранд" - сериал, еп. 9, 10
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./

- сериал
08.30 "Супер екипаж" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
10.00 "Деца на килограм" - комедия,

семеен (САЩ, Германия, 2003),
режисьор Шон Леви, в ролите:
Стив Мартин, Бони Хънт, Хилари
Дъф, Пайпър Перабо, Аштън Къчър,
Том Уелинг и др.

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

сериал
14.00 "Супер екипаж" /п./ - сериал
15.00 "Преспав" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 2, еп. 17, 18
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,

еп. 91
20.00 "На гости на третата планета" -

сериал, еп. 44
20.30 "Преспав" - сериал, еп. 67, 68
22.00 "Супер екипаж" - сериал, с. 2,  еп.

16, 17
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 3, еп. 15, 16
00.00 "Деца на килограм" /п./ - комедия,

семеен (САЩ, Германия, 2003)
02.00 "Гранд" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Комиците и приятели" - комедий-

но шоу (есен 2019)

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Къща от карти" /п./ - сериал, с. 6,

еп. 1, 2
08.00 "Вероника Марс" - криминален,

мистъри (САЩ, Великобритания,
Франция, Германия, 2014), режи-
сьор Роб Томас, в ролите: Кристен
Бел, Джейсън Доринг, Енрико Ка-
лантони, Крис Лоуъл, Джери О`Ко-
нъл и др.

10.30 "Къща от карти" - сериал, с. 6, еп.
3, 4

12.45 "Историята на една русалка" - прик-
люченски, драма, семеен (САЩ,
2017), режисьор Дъстин Райкърт, в
ролите: Кейтлин Кармайкъл, Сидни
Скошия, Джери О`Конъл, Бари Бос-
туик и др.

14.45 "Пепеляшка: Тайната на принца" -
анимация, приключенски (САЩ,
2018), режисьор Лин Садърланд

16.30 "Убийствена любов" - трилър (тв
филм, САЩ, 2017), режисьор Алън
Дарней, в ролите: Барби Кастро,
Брайън Грос, Джейсън Кук, Тейлър
Кастро, Дина Майър и др.

18.30 "Най-екзотичният хотел Мариголд
2" - комедия, драма (Великобрита-
ния, САЩ, 2015), режисьор Джон
Мадън, в ролите: Джуди Денч, Ри-
чард Гиър, Силиа Имри, Дейвид
Стратеърн, Бил Най, Маги Смит,
Дев Пател и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Обратно в играта" - драма, спор-

тен (САЩ, 2012), режисьор Робърт
Лоренз, в ролите: Клинт Истууд,
Ейми Адамс, Джон Гудман, Скот
Истууд, Ед Лотър и др.

23.30 "Седем" - криминален, психотри-
лър (САЩ, 1995), режисьор Дейвид
Финчър, в ролите: Брад Пит, Мор-
ган Фрийман, Кевин Спейси, Гуи-
нет Полтроу, Ричард Раундтрий и
др. [14+]

02.00 "Убий я, Джо" - криминален, три-

лър (САЩ, 2011), режисьор Уилям
Фридкин, в ролите: Матю Макконъ-
хи, Емил Хърш, Джуно Темпъл,
Томас Хейдън Чърч, Джина Гършон,
Марк Маколи, Дани Епър и др.
[16+]

04.00 "Зелената стая" - хорър, трилър,
музикален (САЩ, 2015), режисьор
Джереми Солниър, в ролите: Антон
Йелчин, Имъджен Путс, Алиа Шоу-
кат, Калъм Търнър, Марк Уебър и
др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сери-
ен филм, сезон 7 /п/

06.30 "Здравей, България"
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъще-

ри" - сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

филм
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериен

филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериен

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

левизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Антитела" (пре-

миера) - сериен филм, сезон 10
21.00 "Игри на волята: България" (преми-

ера) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериен

филм, сезон 21
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сери-

ен филм, сезон 7
01.30 "Женени с деца" - сериен филм,

сезон 7
02.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
03.30 "Остани с мен" - сериен филм /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъще-

ри" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

06.10 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 9 /п/

07.10 "Загадки при разпродажби: Случай
на убийство" - мистерии с уч. на
Лори Лафлин, Сара Стрейндж, Стив
Бачич и др. /п/

09.00 "Загадки при разпродажби: Убийс-
тво в ре минор" - мистерии с уч. на
Лори Лафлин, Сара Стрейндж, Стив
Бачич и др.

11.00 "Гринго" - екшън-комедия с уч. на
Чарлийз Терон, Танди Нютън, Аман-
да Сийфрид, Дейвид Ойелоуо, Джо-
ел Едгъртън и др. /п/

13.50 "Златното дете"- комедия с уч. на
Еди Мърфи, Чарлз Данс, Джеймс
Хонг, Шарлот Луис, Виктор Уонг и
др. /п/

15.45 "Рики и Флаш" (премиера) - коме-
дия с уч. на Мерил Стрийп, Рик
Спрингфийлд, Мейми Гъмър, Бен
Плат и др.

17.50 "Трите Хикса: Отново в играта" -
приключенски екшън с уч. на Вин
Дизел, Дони Йен, Нина Добрев,
Руби Роуз, Тони Колет, Самюъл
Джаксън и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 14

21.00 "Осем герои" - приключенски филм
с уч. на Пол Уокър, Джерард Плън-
кет, Брус Грийнууд, Джейсън Бигс

23.20 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 14 /п/

00.00 "Стъкленият замък" - биографична
драма с уч. на Бри Ларсън, Уди
Харелсън, Наоми Уотс, Макс Грин-
фийлд, Сара Снук и др. /п/

Тв програма - четвъртък, 1 октомври ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Слаби превалявания
Днес ще бъде ветровито, със значителна облачност, намаляваща

по-съществено в Дунавската равнина, където западният вятър ще бъде
силен. Почти без валежи или със слаби превалявания само на отдел-
ни места в планините.

Сутрин ще бъде хладно, с температури от 6 до 11 градуса, в мес-
тата с вятър до 12-13 градуса.

В четвъртък ще бъде облачно, на места отново ще превали дъжд,
но предимно слабо и главно в планините и Северна България.

През деня температурите ще са от 16 до 22 градуса. Вятърът ще
стихне и ще се ориентира от югозапад.

В петък ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на
облачността, по-значителни преди обяд над северните райони. Мини-
малните температури ще бъдат от 7 до 12, а дневните ще се повишат
и ще достигнат 21 до 26 градуса.

През почивните дни повишението на температурите ще продължи и
те ще достигнат 25 до 30 градуса в събота и до около 32 градуса в
неделния ден. Облачността ще бъде променлива, предимно средна и
висока, но почти без валежи.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Обратно в играта" - драма,
спортен в ролите: Клинт Истууд, Ейми Адамс, Джон

Гудман, Скот Истууд, Ед Лотър и др.
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За откриване сезона
на класическата музика
известната певица Габри-
ела Георгиева днес госту-
ва в Плевен. Тя ще пее с
Плевенската филхармо-
ния.

В Световния ден на
музиката - 1 октомври,
примата ще излезе на
сцената в "Оперна гала" с
прочутия баритон Венцес-
лав Анастасов и най-
добрите певци от неговия
майсторски клас с дири-
гент Диан Чобанов -
музикален директор на
Пловдивската опера.

Габриела Георгиева -
сопран, е призната за
една от водещите фигури
на съвременната оперна
сцена в България, посоч-
ват от филхармонията.
Завършила е НМА "Проф.
Панчо Владигеров" през

Èçâåñòíàòà îïåðíà ïåâèöà Ãàáðèåëà Ãåîðãèåâà
ãîñòóâà â Ïëåâåí

Държавният академичен
Болшой театър на Русия е
отличен за постижения по
пътя към разширяването
на своето цифрово присъс-
твие. Той пръв от руските
театри получи наградата
"Сребърен бутон", предаде
ТАСС.

Церемонията по награж-
даването се състоя в Бол-
шой театър. "Сребърен бу-
тон" говори, че Болшой
театър е любим на зрите-
лите.

Спектаклите на прес-

Кралският музей в Хага пред-
лага на посетителите десет мину-
ти да останат сами в залата, къ-
дето е изложен шедьовърът на
Вермеер "Изглед от Делфт". Пуб-
ликата  и посетителите в музея
"Маурицхойс" в Хага получават
специална привилегия. "Картина-
та има уникално излъчване. Тя до-
косва и очарова", каза  Мартине
Гослинг, директор на музея. Посе-
тителите си резервират билети он-
лайн, за да разгледат сами или в
компанията на до трима души ше-
дьовъра до 3 януари. Вермеер ри-

Îôèöèàëíèÿò êàíàë íà Áîëøîé òåàòúð ïîëó÷è íàãðàäà íà Þòþá
тижните артисти са на пър-
вите места  в руските и
световните трендове. В Ру-
сия, Канада, Хонконг. Ба-
летът "Лешникотрошачка-
та" едновременно са гле-
дали 80 хиляди души.

Само през март и ап-
рил в YouTube Болшой те-
атър е показал 14 спек-
такъла. Зрители и фенове
от 130 държави са остана-
ли пред мониторите  2 млн.
часа, наслаждавайки се на
прекрасни постановки и
артисти. ç

Äà ñå ëþáóâàø â óåäèíåíèå íà Éîõàíåñ Âåðìååð

В Пловдив връчиха
наградите
„Христо Г. Данов“
Носител на голямата награда
за цялостен принос в нацио-
налната книжовна култура е
Здравка Евтимова за разказа
"Кръв от къртица". Връчването
се състоя на церемония в дво-
ра на къщата музей на "Хрис-
то Г. Данов" в Стария град. Съ-
битието се организира от Ми-
нистерството на културата и
Община Пловдив, които са съ-
учредители на наградата за
принос в българската книжов-
на култура. Конкурсът се про-
вежда ежегодно от 1999 г.

Археологическият сезон
в „Кабиле“ продължава
Екип от археолози от Регио-
налния исторически музей в
Ямбол започна разкопки в На-
ционалния археологически ре-
зерват "Тракийски и античен
град Кабиле". Усилията на ар-
хеолозите за пета поредна го-
дина са насочени към щаба на
римския военен лагер - прин-
ципия. Заедно с помещенията
за войниците той е обхващал
около 1000 кв. м площ.

�

Íàêðàòêî

1998 г. и е специализира-
ла в Българската акаде-
мия за изкуство и култу-
ра "Борис Христов" в
Рим. Работила е със
световноизвестната
оперна дива Гена Димит-
рова, както и с Калуди
Калудов, които изиграват
съществена роля в про-
фесионалното й изграж-
дане. Георгиева е солист-
ка на Софийската опера
и балет и успешно гаст-
ролира на престижни
сцени по цял свят -
Виенската Щатсопера,
Болшой театър, в Барсе-
лона, Мадрид, Берн,
Цюрих, Грац, Риека,
Загреб, Бордо, Париж,
Рим, Мексико Сити.
Музикалното събитие e в
зала "Емил Димитров" на
читалище "Съгласие 1869"
от 19.00 ч. ç

Âèäèí å äîìàêèí íà
ïúòóâàùèÿ ôåñòèâàë
„Êâàðòàëíà ñöåíà“

Четиридневният фестивал
на изпълнителските изкуства
се нарича "Квартална сцена".
В програмата от 1 до 4 ок-
томври са предвидени теат-
рални представления и детс-
ки ателиета. Мястото е  пред
Библиопощата в крайдунавс-
кия парк, а при лошо време в
залата на Видинската симфо-
ниета. Входът е свободен.
Програмата започва с детския
спектакъл на театър "Арт Ленд"
- "Мишлето". Това е куклен
спектакъл без думи с включе-
ни четири миниатюри за прик-
люченията на едно мишле.

В творческите ателиета
децата ще си направят кук-
ла - плод на собственото им
въображение, с помощта на
математиката ще изработват
различни театрални реквизи-
ти. В последния ден на фес-
тивала ще се проведе твор-
ческо ателие за изработка на
чудовища с театър "Паник Бу-
тон". ç

Тодор КОРУЕВ

През 2015 г. излезе кни-
гата "Будители, наука, об-
разование" на акад. Дамян
Дамянов. Това бе сборник
със статии, доклади и ин-
тервюта, изразяващи пози-
циите на изтъкнатия учен и
общественик по жизненоз-
начимите проблеми на род-
ната наука и здравеопазва-
нето. И след големия инте-
рес към първата книга, в
ръцете на читателите е и
втора, пак издание на ИК
"Захарий Стоянов". Тя обх-
ваща новата серия от пуб-
лични изявления и публика-
ции, както и разработки в
областта на наукознанието

и по актуални проблеми на
висшето образование, ме-
дицината и здравеопазва-
нето.

Средствата, отделяни за
науката след 10 ноември
1989 г., се свиват драстич-
но до мижавите 0,3-0,4 % от
БВП заедно с големия обем
на образованието. Наред с
разбиването на индустрия-
та, изчезна корпоративната

наука, а с унищожаването
на ведомствената наука бе
ликвидирано практическото
внедряване на научните ре-
зултати. БАН, институция ве-
че на 150 години, бе подла-
гана на политически, финан-
сов и управленски натиск с
фрапантно неразбиране към
нуждата и възможностите
за фундаментални изследва-
ния и институционно финан-
сиране. Разчита се предим-
но на външни европейски
средства, без да се опира-
ме на сериозно държавно
участие с "рисков капитал"
за подкрепа на изследова-
телите, на инвеститорите и
на фирмите. Ученият е убе-
ден, че държавата не може

без собствена наука, както
не може без собствена ин-
дустрия, без собствено сел-
ско стопанство и тези об-
ласти изискват държавната
подкрепа. Той анализира
проблемите, с които се
сблъсква БАН, през призма-
та на националните интере-
си, и изтъква недостатъчно-
то използване на нейните
кадри и на многопосочната
й компетентност. Читателят
ще се развълнува и от про-
питите с възрожденски дух
и родолюбие статии за на-
родните будители, за 24 май,
за делото на Кирил и Мето-
дий, за София - 130 години
столица на България и др.

Като дългогодишен медик,
хирург и общественик, той
многократно се изказва за
изкривения модел на здрав-

ната реформа, за неблаго-
приятните резултати от нея.

Дамян Дамянов 23 годи-
ни е ръководител на Клини-
ката по хирургия на ИСУЛ,
преподавател е в МУ, замес-
тник-председател на БАН и
др. Неслучайно той е един
от инициаторите за напис-
ването и издаването на "Ръ-
ководство по хирургия с ат-
лас" в 23 тома, а и един от
авторите и редакторите на
това книжовно и научно сък-
ровище, чието създаване е
подвиг. Многотомникът, пред-
ставен в книгата, дотук (ос-
тава да се публикуват чети-
ри тома) има 6734 страници
текст и 311 съавтори.

Книгата на акад. Дамян
Дамянов ще бъде предста-
вена днес от 17 ч. в големия
салон на БАН.

сува през 1660 г. "Изглед от Делфт".
Картината изобразява града, в
който художникът е роден, в утри-
нен час и е определена като "най-
красивото платно на света" от Мар-
сел Пруст. Творецът Вермеер е
признат за велик художник на
Златния нидерландски 17-и век. По
времето на  художника Делфт е
пълен с живот и бизнес, тук про-
цъфтяват три знакови за Ниската
земя производства. Голяма слава
имат сатенът и делфтският порце-
лан, който се смята за най-близък
до китайския. ç

Áóäèòåë ñúñ ñêàëïåë ñðåùó îáùåñòâåíèòå íåäúçè

Âòîðà êíèãà íà
àêàä. Äàìÿí  Äàìÿíîâ -
„Áóäèòåëè, íàóêà,
çäðàâåîïàçâàíå“,  èçäàäå
„Çàõàðèé Ñòîÿíîâ“


