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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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инистерският съвет реши да удължи срока
на обявената извънредна епидемична
обстановка от 1 октомври до 30 ноември
2020 г. Пандемията от COVID-19 продъл-
жава да представлява тежка извънредна
ситуация, свързана с общественото здраве
в национален и световен мащаб, пишат
от Министерския съвет.

Óäúëæèõà

Òðèìà
ãåðìàíöè
ñïîðÿò çà

„Òðåíüîð íà
ãîäèíàòà“

Трима германци са номинирани от
УЕФА за треньор на годината. Това са
Ханзи Флик от Байерн, Юлиан Нагелс-
ман от РБ (Лайпциг) и Юрген Клоп от
Ливърпул. Флик спечели требъл с
"баварците" и е големият фаворит за
приза. Клоп най-после донесе трофея
във Висшата лига на "червените",
докато Нагелсман стигна с Лайпциг
до полуфинал в Шампионската лига.
Победителят ще бъде обявен на
1 октомври. ç

ÑÏÎÐÒ

Ðóñèÿ ïóñíà
ïàðàøóòèñòè

â Áåëàðóñ

ÑÂßÒ

Б ългария се намира
във време на
сериозна социално-
икономическа криза

Руски парашутисти скочиха над бела-
руска територия в рамките на съвме-
стно военно учение, съобщи руското
министерство на отбраната. Това стана
в деня, в който беларуският прези-
дент Александър Лукашенко положи
клетва за нов мандат. Русия е близък
съюзник на Беларус и съвместното
учение "Славянско братство" е опре-
деляно от някои военни анализатори
като демонстрация на руска подкрепа
за Лукашенко.

Ðóñîôèëñòâîòî
å êàóçà, à íå
ïàðòèåí ïðîåêò

Ïðèëàãàíåòî íà ìåðêèòå äî êðàÿ íà íîåìâðè öåëè íàìàëÿâàíå âúçäåéñòâèåòî
íà COVID-19 âúðõó îáùåñòâåíîòî çäðàâå è çäðàâíàòà ñèñòåìà

и дълбоки политически
турбуленции. Почти три
месеца на улицата има
масови граждански
протести и недоволство,
породени от моралния и
управленски крах на ГЕРБ
и лично на министър-
председателя  Бойко
Борисов.

В това смутно и
разделно време мнозина
съзряха шанс за нови
политически проекти -
протестърски, републи-
кански, шоуменски и т. н.
В последните дни се
появи поредното сезонно
намерение от типа
"дървено желязо" -
създаването на русофил-
ска партия в България.

Подобно партийно
заиграване с емоцията на
над от 80 % от българите
може и да доведе едно-
цифрени електорални
успехи, но то не е от
полза за страната. И най-
важният аргумент за това
е, че в България русо-
филството е кауза,
национална съдба и
цивилизационен код - все
неща, които не могат да
се поберат в тесните
дрешки на партиен
проект.

Сред нас българите
съществува своеобразен
русофилски консенсус -
приятели на братския,
славянски и православен
народ и почитатели на
руската духовност и
култура са мнозинство в
Българската социалисти-
ческата партия, има ги в
ГЕРБ, в ДПС и даже в
десните партии (като там
интелигентски се възхи-
щават от Достоевски и
Чайковски и се разграни-
чават от Путин, но и
тримата са представители
на велика Русия). Русо-
фили са и много от
разочарованите от
политиката и негласуващи
избиратели. Ето защо
партизирането на тази
кауза само ще внесе
поредното разделение
между приятелите на
Русия и нова вълна на
русофобия сред против-
ниците й.

Кому е изгодно днес,
в дигиталната, глобална
епоха на ХХI век да се
делим отново на "фили" и
"фоби"!? Т. нар. русофил-
ска партия може да
развихри само истерия и
интриги за "руска заплаха
и намеса", да реанимира
езика и практиките на
Студената война.

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

епидемичната обстановка

< 2

Меркел с широка
подкрепа за оста-
ването в проекта,
съобщава "Фай-
неншъл таймс"

< 2

У нас продължава неблагоприятното
развитие на епидемичната обстановка
заради високата смъртност от инфекции,
причинени от новия коронавирус, на
фона на намаляваща заболяемост и
запазване степента на болнично лечение
на заболели с умерена и тежка клинична
картина, обясниха още от кабинета.

Ãåðìàíèÿ íÿìà
äà ñå îòòåãëè
îò „Ñåâåðåí
ïîòîê 2“

Пекин. Работници подготвят декорацията за предстоящия на 1 октомври национален празник на Китайската народна република.
Мотивът й е високотехнологичното развитие на Китай.

Германия няма да
вземе решение да се от-
тегли от изпълнението
на газопровода "Севе-
рен поток 2", предаде в
сряда "Файненшъл
таймс".

Излизането на стра-
ната от проекта би при-
чинило "значителни до-
пълнителни щети на
Европа", посочва фи-
нансовото издание.

Съобщава се също
така, че Християнде-
мократическият съюз
на германския канцлер
Ангела Меркел е полу-
чил широка подкрепа,
за да остане правител-
ството ангажирано с
изпълнението на "Се-
верен поток 2", тъй ка-
то то може да се нало-
жи да плати милиарди
евро под формата на
компенсации на евро-
пейски инвеститори,
ако блокира газовия
проект.

По-рано този месец
говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков заяви,
че "Северен поток 2" не
трябва да бъде полити-
зиран, тъй като проек-
тът е от полза както за
Русия, така и за Евро-
пейския съюз. ç Снимка Пресфото БТА
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Правителството прие
решение за удължаване
срока на обявената
извънредна епидемична
обстановка, от 1 октомв-
ри 2020 г. до 30 ноември
2020 г., съобщи Днес.бг.
По данни на Европейския
център за превенция и
контрол на заболяванията
към 19.09.2020 г. в света
са регистрирани 30 540
446 потвърдени случая на
COVID-19, от които 952
724 починали. От тях 2
808 711 случая, или 9,2%,
са заболелите на терито-
рията на Европейския
съюз (Европейското
икономическо пространс-
тво и Обединеното кралс-
тво Великобритания и
Северна Ирландия), с
общ брой починали - 185
945. Пандемията от
COVID-19 продължава да
представлява тежка
извънредна ситуация,

Èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà
îáñòàíîâêà ùå å äî êðàÿ
íà íîåìâðè Ïàíäåìèÿòà

îò COVID-19
ïðîäúëæàâà
äà ïðåä-
ñòàâëÿâà
òåæêà
ñèòóàöèÿ

Депутатите дадоха ход
на нова процедура за из-
бор на председател на Цен-
тралната избирателна ко-
мисия (ЦИК ) , предаде
БГНЕС. След като предход-
ният 5-дневен срок изтече,
без нито една парламен-
тарно представена партия
да предложи заместник на
подалата оставка Стефка
Стоева, вчера Комисията
по правни въпроси гласу-
ва нови процедурни прави-
ла, с което на практика
всичко тръгва отначало. То-
зи път депутатите имат на
разположение 7 дни, за да
номинират кандидати на
поста. Неправителствените
организации пък ще могат
да се възползват от 6-дне-

Правната комисия в На-
родното събрание отхвърли
ветото на президента Румен
Радев и отново прие про-
мените в Закона за съдеб-
ната власт, свързани с ка-
риерните бонуси за члено-
ве на Висшия съдебен съ-
вет. В подкрепа на ветото
се обявиха депутатите от
"БСП за България", уточни
агенция КРОСС.

Президентът Румен Ра-
дев наложи вето върху
текст от Закона за съдеб-
ната власт, който дава въз-
можност след изтичането

Ïðàâíàòà êîìèñèÿ îòõâúðëè âåòîòî íà ïðåçèäåíòà âúðõó
Çàêîíà çà ñúäåáíàòà âëàñò

Òðúãâà íîâà ïðîöåäóðà çà èçáîð íà ïðåäñåäàòåë íà ÖÈÊ
вен срок, за да правят свои
предложения . Бившият
председател Стоева се от-
каза да бъде начело на из-
борната комисия, несъглас-
на с последните промени
в Изборния кодекс, които
предвиждат комисията из-
цяло да носи отговорност-
та за придобиването, екс-
плоатацията и съхранени-
ето за машините на гласу-
ване.

Председателят на Прав-
ната комисия Анна Алексан-
дрова коментира, че вед-
нага ще предложи проце-
дурните правила да бъдат
одобрени и в пленарната
зала, за да започнат да те-
кат всички срокове. На то-
зи етап все още няма ясни

имена на евентуални кан-
дидати. Хронограмата по-
казва, че с предложения-
та, изслушването им в ко-
мисия и гласуването на

кандидатурата в пленарна
зала нов председател на
ЦИК може да има най-ра-
но на 8 октомври, комен-
тира "Нова телевизия". ççççç

на мандата на член на Вис-
шия съдебен съвет, той да
може да заеме по-висока
длъжност в съдебната сис-
тема от тази, която е зае-
мал, преди да бъде избран.
Според президента основ-
ната гаранция за независи-
мостта на съда се изразя-
ва в това назначенията и
повишенията на магистра-
тите да се правят единст-
вено въз основа на обек-
тивни критерии като квали-
фикация, умения, почтеност.
Радев смята още, че про-
мените в Закона за съдеб-

ната власт нарушават важ-
ния конституционен прин-
цип за равенство и недо-

пускане на привилегии, ос-
новани на лично или общес-
твено положение. ççççç

свързана с общественото
здраве в национален и
световен мащаб. В Бълга-
рия към 19.09.2020 г. са
съобщени 18 733 заболели
и 753 починали от COVID-
19. В страната продължа-
ва неблагоприятното
развитие на епидемична-
та обстановка, обуславя-
ща се от висока смърт-

ност от инфекции, причи-
нени от новия коронави-
рус, на фона на намаля-
ваща заболяемост и
запазване степента на
болнично лечение на
заболели с умерена и
тежка клинична картина.
Удължаването на извън-
редната епидемична
обстановка и прилагането

на противоепидемичните
мерки в страната цели
намаляване въздействие-
то на COVTD-19 върху
общественото здраве и
здравната система. Това
е особено важно за
опазване здравето и
живота на лицата с
повишен риск от тежко
протичане на инфекциоз-
но заболяване - възраст-
ни, хора с хронични и
онкологични заболявания
и имунокомпрометирани
състояния, в условия на
едновременно разпрост-
ранение на сезонен грип
и COVID-19. ççççç

От стр. 1
Някой явно е забравил,

че партия (от лат. pars) оз-
начава "част", а политика (от
гръцки Πολιτικη) е изкуст-
во за управление на държа-
вата, и се отнася до група
хора, които си поставят не-
посредствената задача да ов-
ладеят политическата власт.
Класическите модерни иде-
ологии са социалната, кон-
сервативната и либерална-
та, а отличията им са свър-
зани със социално-икономи-
ческите отношения в общес-
твото. Не може дружбата с
друга държава, пък била тя
и най-близката ни в истори-
чески и духовен план Русия,
да бъде политическа идео-
логия.

Титаните на съвременна-
та дипломация - руснакът
акад. Евгений Примаков и
американецът Хенри Кисин-
джър, определят днешния ди-
намичен свят като многопо-
люсен. В него дружбата меж-
ду народите е елемент от
взаимноизгодните връзки
между отделните държави и
цивилизационни модели.
Между България и Русия то-
зи елемент е особено зна-
чим и силен. А на ниво чо-
вешки контакти и национал-
но самосъзнание нашата
връзка е и много красива
емоция, която трябва да се
пази и поддържа. Ние - бъл-
гари и руси - имаме общо
минало, обща вяра и пис-
меност, обща борба за на-
ционална свобода и срещу
фашизма, заедно сме изг-
раждали социалната държа-
ва през миналия век.

Днешните международни
отношения изискват водене-
то на балансирана външна
политика. Българският наци-
онален интерес диктува да
имаме дружески отношения
с Русия - да развиваме диа-
лога на най-високо държав-
но ниво, да довършим стра-
тегическите енергийни про-
екти, да развиваме култур-
ните и образователните
връзки. Не трябва да позво-
ляваме на конюнктурни по-
литици, без визия за Бълга-
рия да превръщат страната
ни във военен, политически
или пропаганден плацдарм
срещу Русия. Като член на
Европейския съюз, трябва да
поддържаме партньорски от-
ношения с всички фактори
на многополюсния световен
ред - със САЩ, с проспери-
ращия социалистически Ки-
тай, с регионалната сила Тур-
ция и останалите балкански
страни. Само осъзнатият на-
ционален интерес и умел ба-
ланс във външната полити-
ка ще позволят на България
да се възползва от страте-
гическото си кръстопътно по-
ложение между Изтока и За-
пада, за да бъдем държава,
която дори и силните ува-
жават, а не командват.

Ðóñîôèëñòâîòî
å êàóçà, à íå
ïàðòèåí ïðîåêò

'
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"Предлагаме да отпадне
предложената нова струк-
тура в Министерството на
вътрешните работи, която
ще дублира функциите на
Националната служба за
охрана. Това е един неоп-
равдан разход. Ако прие-
мете нашето предложение,
ще бъдат спестени немал-
ко средства и този осво-
боден ресурс може да
бъде пренасочен към
изплащането на извънред-
ния труд на служителите
на МВР." Това каза народ-
ният представител от ПГ
на "БСП за България" Иван
Иванов от парламентарна-
та трибуна. Според него

Ñîöèàëèñòèòå ñà ïðîòèâ íîâ
îðãàí êúì ñèëîâîòî âåäîìñòâî,
êîéòî ùå äóáëèðà ÍÑÎ

Дипломатът и публицист
Любомир Шопов, който чи-
тателите на ЗЕМЯ познават
с книгите му "Отдел "Тре-
ти", "Геноцид", "Турският въп-
рос и държавната сигур-
ност" - 1 и 2 част, издаде
новата си книга под загла-
вието TITANIC.BG, която е
издание на ИК ЗЕМЯ. В нея
авторът, който има дълго-
годишен опит в сферата на
балканската политика и ра-

TITANIC.BG å íîâàòà êíèãà íà äèïëîìàòà Ëþáîìèð Øîïîâ

ÁÑÏ: Áþäæåòúò íà ÌÂÐ ñå íàòîâàðâà
ñ íåíóæíè ñòðóêòóðè, à ñëóæèòåëèòå
íå ïîëó÷àâàò àäåêâàòíî çàïëàùàíå Събития

” 622 г. - Мохамед и
неговите последователи
завършват своята хиджра
от Мека до Медина, за да
избегнат религиозни
гонения.
” 1852 г. - Проведен е
първият полет с дирижа-
бъл от французина Анри
Жифар.
” 1872 г. - В българския
храм в Цариград се
прочита разпространено-
то из цяла България
послание на Антим I
срещу схизмата. Отправе-
ни са послания и до
всички православни
църкви.
” 1918 г. - България в
Първата световна война:
избухва Войнишкото
въстание.
” 1923 г. - В Берлин е
прожектиран първият
озвучен филм.
” 1925 г. - Български
бежански въпрос: прави-
телството на България
депозира молба в Общес-
твото на народите за
отпускане на Бежански
заем от 3 000 000
английски лири.
” 1970 г. - На Земята
успешно се завръща
съветската сонда "Луна 16"
- първият космически
апарат, успял да кацне на
повърхността на Луната и
да вземе образец от
повърхността.
” 1998 г. - В Лион
(Франция) за пръв път е
направена трансплантация
на ръка.

Родени
” 1820 г. - Александър
Дондуков-Корсаков, руски
генерал
” 1859 г. - Радко Димит-
риев, български генерал
” 1860 г. - Янко Сакъ-
зов, български политик
” 1896 г. - Франсис Скот
Фицджералд, американски
писател
” 1911 г. - Константин
Черненко, съветски
политик, генерален
секретар на ЦК на КПСС
от 1984-1985 г.
” 1936 г. - Джим Хенсън,
американски кукловод
” 1949 г. - Педро
Алмодовар, испански
режисьор
” 1950 г. - Валентин
Гацински, български
дипломат
” 1954 г. - Марко
Тардели, италиански
футболист

Починали
” 1920 г. - Петер Карл
Фаберже, руски бижутер
” 1960 г. - Владимир
Димитров - Майстора,
български живописец
” 2004 г. - Франсоаз
Саган, френска писателка

Íà òîçè äåí

:

тази нова структура е
нежелана дори от самите
служители в МВР и няма
да има желаната ефектив-
ност. "МВР си има доста-
тъчно друга работа, има и
недостиг на кадри. Прена-
сочването на служители и
натоварването им с охра-
ната на физически лица е
излишно", отбеляза Ива-
нов. По неговите думи на
служителите на МВР
трябва да се предоставят
адекватни условия на труд:
"С нашите предложения
отстояваме исканията на
синдикатите в МВР за
преизчисляването на
техните възнаграждения.

Създават се ненужни
структури и звена, които
натоварват излишно
бюджета, а в същото
време служителите на
МВР не получават адекват-
ното заплащане, което им
е необходимо". Иван
Иванов подчерта, че ако

тези предложения на БСП
бъдат приети сега, те ще
могат да залегнат в бю-
джета на МВР, който
предстои скоро да се
обсъжда, като по този
начин хората в МВР ще
бъдат удовлетворени за
труда, който полагат. ç

зоръжаването, прави ана-
лиз на процесите и тенден-
циите от последните 30 го-
дини на преход към капи-
тализъм, които според не-
го са довели до нова наци-
онална катастрофа в соци-
ално-икономически, полити-
чески и духовен план. "По-
раженията от Прехода по
мащаб многократно надх-
върлят загубите за българ-
ската държава от предход-
ните две национални катас-
трофи", е изводът на Любо-
мир Шопов, който той илюс-
трира с много конкретни
данни, статистика и факти.
Особената разлика между
предишните две и настояща-
та национална катастрофа е
в това, че днешната не е ре-
зултат на война или чужда
окупация, а на действия и
бездействия на собствена-
та политическа класа, зара-
ди фиктивната демокрация
и солидарност с мними ев-
ро-атлантически ценности и
усърдно рушене на държав-
ността. "България потъва -
от държава на 27-о място

по индекса на човешко раз-
витие в света, днес сме дър-
жава в "будна кома" - тери-
тория на същества, борещи
се за оцеляване в свят, все
по-чужд на православните
ценности и българския бит".
Авторът прави печалната
констатация, че България са-
ма е предоставила на ЕС и
САЩ (по линия на НАТО) и
изпълнява безропотно чуж-
ди военно-политически, ико-
номически и правни реше-
ния и препоръки. България
сама руши човешкия си и
икономически потенциал и
е сведена до ролята на па-
зарен придатък за трансна-
ционалните компании и ка-
питали", е друг извод, който
Шопов доказва с конкрет-
ни примери с погрешни и
противоречащи на нацио-
налния ни интерес решения
на различни български пра-
вителства и в частност на
трите кабинета на Бойко Бо-
рисов и ГЕРБ. Обхватът на
TITANIC.BG достига и до
днешния ден на масови про-
тести срещу съществуващия

модел на властта, олицетво-
ряван от Бойко Борисов. И
като нотка на оптимизъм на
фона на тъжната картина
Шопов предлага общество-
то да дебатира и да се из-
каже по ключови теми, сред
които смяна на модела на
неолиберална демокрация и
икономика и замяната му с
модел на социална демок-
рация, административна ре-
форма и електронно прави-
телство и прозрачно управ-
ление на обществените по-
ръчки и радикална здравна
реформа.

Книгата съдържа точен
анализ на факти и тенден-
ции в областите на управле-
нието, икономиката и геопо-
литиката и е четиво, написа-
но на достъпен език, което
могат да ползват не само ек-
спертните среди, но и ши-
роката читателска аудитория.

Теофан ГЕРМАНОВ
За поръчки на книгата:

lyubosh@abv.bg и Фейсбук:
Любомир Шопов, както и в
книжарница "Тракия" на ул.
"Стефан Караджа" 7 A.

По време на вчерашно-
то пленарно заседание на
НС възникна напрежение
във връзка с присъствието
на осъдения на две инстан-
ции за рекет зам.-председа-
тел на парламента Веселен
Марешки, който си позволи
и груби обидни квалифика-
ции към най-голямата опо-
зиционна партия БСП. Со-
циалистът Антон Кутев изра-
зи мнение, че човек, който

ÁÑÏ îòíîâî ïîèñêà îñòàâêàòà íà Âåñåëèí Ìàðåøêè êàòî
çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåë íà ÍÑ

има присъди и който нару-
шава закона, да му дава мо-
рална оценка е "свинщина
от висок порядък", съобщи
"Фокус". В спора се намеси
и зам.-председателят на ПГ
на "БСП за България" Геор-
ги Свиленски. Той коменти-
ра, че Веселин Марешки ня-
ма място на парламентар-
ната трибуна до Цвета Ка-
раянчева. Той обърна вни-
мание, че заместник-пред-

седателят на парламента от
БСП Кристиан Вигенин не
стои на трибуната именно
поради тази причина. "Виж-
дате ли колко права беше
парламентарната група ми-
налата седмица, когато нап-
равихме декларация и кога-
то казахме, че този човек
няма място до вас горе на
парламентарната трибуна.
Когато осъден човек на 4 го-
дини заема заместник-пред-
седател на Народното съб-
рание, най-нормалното е да
се оттегли и да изчака пот-

върждаването на присъдата
или да отиде да си я изле-
жи, където трябва, а той зас-
тава на тази трибуна и за-
почва да дава оценки на пар-
ламентарна група и депута-
ти, спечелили 1 млн. гласо-
ве", каза още Свиленски. ç
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Предсрочните избори са
обществена необходимост.
Това каза за предаването
"Добър ден, България" на
Радио "Фокус" социологът
Кънчо Стойчев. Той опреде-
ли протеста като уникален
в българската история. От
една страна, протестира-
щите казват, че управлява-
щите са лъжци, а от друга-
та има глухота. Пресечна
точка няма. Според него
настоящият тип управление
ще бъде изхвърлено в
историята.

"Не е без значение как
ще стане това. Дали ще
съумеем да го направим по
цивилизован и максимално
бърз начин и завръщане на
общественото доверие,
защото управление без
обществено доверие е
невъзможно, или ще се
отиде до крайни форми на
инат, които ще нанесат
голяма щета за страната.
Тези, които изпадат в този
инат, като че ли търсят
най-голяма щета, за да
кажат после: "Ето, при нас
беше по-добре". Струва ми

4

Следващите членки на Ва-
лутния съюз ще бъдат Бъл-
гария и Хърватия. Но в слу-
чая не става дума само за
обменни курсове, а за мно-
го по-важни неща, отбеляз-
ва специализираното гер-
манско списание Finanz und
Wirtschaft ("Финанси и ико-
номика"), цитирано от
БГНЕС.
От месец юли българският

лев и хърватската куна се
намират във валутния меха-
низъм ERM II. Тази фаза про-
дължава две години и ако
всичко се развива по план,
от началото на 2023 година
в двете страни ще може да
бъде въведено еврото.

Премиерът Борисов
промени решението
си изцяло

Особено България обаче
създава тревоги на пазите-
лите на еврото във Франк-
фурт на Майн, уточнява пуб-
ликацията и обяснява при-
чините така: "През пролетта
премиерът Бойко Борисов
отложи влизането на стра-
ната във валутния механизъм
ERM II, след като актуално
проучване беше показало, че
едва една пета от населени-
ето на страната подкрепя

Септември си отива с два-
та празника, всекидневните
протести и запушените уши
на властта. Като дойде някак-
ва историческа годишнина, се
сещаме, че всички трябва да
сме заедно, като дедите ни.
Научихме се да даваме за при-
мер миналото и в повечето
случаи да се чувстваме не-
погрешими. И най-добрите!
Все си мислим, че обедине-
нието трябва да стане около
нас, но не и около ония с
другото мнение. Това, че съе-
динението прави силата, е
вярна сентенция още от Куб-
ратово време, но и него го
оставихме на сградата на ста-
рото Народно събрание. Не че
личният състав на парламен-
та го олицетворяваше с по-
ведението си, но все пак ми-
наваше под него, когато вли-
заше през централния вход.
Вече парламентарната ни ре-
публика няма и лозунг. Пос-
тигнатите през 2004 и 2007
г. стратегически цели за член-
ство в НАТО и ЕС сами подс-
казват, че за да бъдем уважа-
вани съюзници, трябва да си
изчистим къщичката. Т. е. да
се модернизираме не само в
пътната мрежа, но и във
властта и особено в нейното
поведение. Да покажем, че
българите ги бива, както през
Априлското въстание, Съеди-
нението и обявяването на Не-
зависимостта например. И не
само това. Защо светът да не
научи, че през следващата го-
дина България става на 1340
години?! Като че ли обаче
мислим повече за непоклати-
мостта на мандата си, откол-
кото за духа на нацията. Ако
не беше така, държавата от-
давна да беше инициирала ор-
ганизация за подготовка на та-
кова честване на национално
ниво и в международен план.
Не някоя неправителствена
организация, защото този път
става дума за годишнината
точно на самата ни държава.
Или и сега ще замълчим сра-
межливо, за да не засегнем
някого извън границите ни. Но
за сметка на това ще продъл-
жават да ни призовават да бъ-
дем достойни потомци на за-
гиналите във войните за обе-
динението на България. Тук
имам една забележка. Незнай-
но защо, припомняме само
героизма на българския вой-
ник в последните 142-143 го-
дини, а забравяме тези вои-
ни и техните пълководци, ко-
ито създадоха, утвърдиха и из-
ведоха на европейската сце-
на България във времената
след 681 г.?! Вярно е, че бла-
годарение на протестите, све-
тът научи, че у нас има граж-
данско общество. Добре е да
научи, че има и държава.

Спирдон
СПИРДОНОВ

ПриЗЕМЯване

Êîãà ùå
ïîêàæåì, ÷å
Áúëãàðèÿ ÿ èìà?се, че подобно разсъжде-

ние е плоско. Българинът е
узрял да не вярва на
подобни неща", каза още
той.
Кънчо Стойчев каза още,

че снощният 76-и мирен
антиправителствен протест
в столицата е бил многоб-
роен дори за размерите на
големи европейски столи-
ци. Десетки хиляди са били
на площада. 68% от насе-
лението го подкрепят,
въпреки че не излизат на
улицата, обясни още той.
За съжаление, сме свиде-
тели на един и същ сцена-
рий. При наличието на
голям протест изведнъж се
появяват едни и същи
хора, като че ли по запо-
вед и следва нарушение на
закона и търсене на прово-
кации. Това е опит да се
очерни мирният протест,
каза още той. Приказките,
че няма кой друг да управ-
лява, са смешни, коменти-
ра още социологът.
Демокрацията не работи

сезонно, каза Стойчев.
Предложението на вицеп-

ремиера Красимир Карака-
чанов за съставяне на
експертно правителство е
в областта на научната
фантастика, заяви още
социологът. Според него
тази идея не е показател
за разногласия в управля-
ващата коалиция.

"Не мисля, че става дума
за пробойна. Това е по-
скоро знак за научна
фантастика. То е все едно
аз да ви кажа, че ще се
случи еди-какво си, ако
утре българин кацне на
Венера. Прекрасно разби-
рате, че българин няма да

кацне на Венера и никой
няма да кацне утре. От
този род е изказването на
Каракачанов, за съжале-
ние. То няма и грам здрава
мисъл. По-скоро е показ-
ност и опит за позициони-
ране в центъра на конф-
ликт, който е принципно
непримирим", коментира
той.
Според Кънчо Стойчев

времето за експертно
правителство е отминало,
това е било възможно
преди около два месеца.
"Възможности за диалог
няма. Основният патос на
случващото се е морални-
ят, а там компромис не
може да има", добави
социологът. ç

Ãåðìàíñêî èçäàíèå: Áúëãàðèÿ - ïðàâíà íåñèãóðíîñò,
íåïðîçðà÷íîñò, èçîñòàíàëà èêîíîìèêà

приемането на еврото. Тога-
ва той се аргументира с то-
ва, че трябвало първо да се
постигне национален консен-
сус по въпроса. А когато ня-
колко месеца по-късно Бо-
рисов промени решението
си изцяло, българите бяха
все още твърде далеч от ня-
какво единодушие по този
въпрос".
Германското списание ин-

формира за нестихващите
протести под прозорците на
властта в София, на които
се настоява за борба срещу
корупцията и за оставките на
министър-председателя и на
главния прокурор.

"Борисов се опитва да се
задържи на власт чрез про-
мени в конституцията, а вне-
запният порив за влизане
във валутния механизъм се
дължи на очакваните мили-
ардни помощи за преодоля-
ване на кризата с корона-
вируса", пише изданието и
подчертава аргументацията
на премиера Борисов, кой-
то заявил, че само страните
от еврозоната ще получат по-
мощи, поради което и бъл-
гарите трябвало да влязат в
нея.
Пасивната позиция на Гер-

мания изданието обяснява по
следния начин: "Страни като

Германия се въздържат от
критики и са готови да пус-
нат България в еврозоната,
защото тя е необходим съ-
юзник в бежанската криза -
по тъй наречения източнобал-
кански маршрут на бежанци-
те. Борисов знае това отлич-
но и се опитва да използва
този факт в своя полза".
За това, че приемането на

страна като България в ев-
розоната ще представлява
предимно политическо реше-
ние, намекна преди време и
германският експерт по пуб-
лични финанси в Центъра
"Лайбниц" проф. Хайнеман
пред "Зюддойче Цайтунг":

"За пореден път решение-
то за приемане в еврозона-
та ще бъде взето не според
критериите за оптимална ва-
лутна състоятелност. От глед-
на точка на България и Хър-
ватия желанието за бързо
присъединяване е рационал-
но", заяви той. Според Хай-
неман става дума най-вече
за апетитите към преразп-
ределените европейски
средства.

Правна несигурност
и непрозрачност

Еврото има, разбира се,
има редица предимства.

Очаква се, че то ще при-
даде допълнителна стабил-
ност на институциите, кое-
то пък ще направи двете
страни още по-атрактивни
за чуждите инвеститори.

"Но новата валута не е
достатъчна гаранция за то-
ва, ако в двете страни про-
дължава да цари правна
несигурност и непрозрач-
ност. А България има да на-
ваксва и огромно изоста-
ване в икономиката си", ко-
ментира германското изда-
ние "Финанси и Икономи-
ка".
Цитирани са анализато-

ри за Източна Европа на
City Bank, които се съмня-
ват, че България е готова
за еврото. Нито една стра-
на, приела общата евро-
пейска валута, не е имала
толкова нисък БВП на гла-
ва от населението, като
българския, пишат експер-
тите и уточняват, че не
очакват еврото да замени
българския лев през 2023
година. ç

Õóáàâà ðàáîòà, àìà ÃÅÐÁåðñêà: Ðåìîíòèðàí ïîäëåç ðóõíà âúâ Âàðíà
Около 7 ч. вчера сутрин-

та падна част от окачения,
укрепващ след последния
ремонт таван на подлеза
на сп. "Делфинариума" във
Варна от страната на Мор-
ската градина, съобщи
сайтът "Гласове".
Пропадналата част е

около 2 кв. м. През този

подлез минават ученици-
те от Математическата
гимназия, училище "Заха-
ри Стоянов", както и голя-
ма част от жителите на
квартала. Таванът се е сру-
тил непосредствено след
преминаващи ученици и
на косъм не е станало не-
щастие. ç
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Äîðè ìîãúùè ôèíàíñîâî ôèðìè ñà èçïðàâåíè
ïðåä òîçè ïðîáëåì, íå ìîãàò äà ñè îñèãóðÿò
ñðåäñòâà è ïðèáÿãâàò äî êóïà ñ ïøåíèöà

Ôåðìåðèòå â Äîáðóäæà íÿìàò ïàðè
çà åñåííàòà ñåèòáà

Земеделските стопани
от Добруджа подготвят
есенната сеитба. Залагане-
то на новата реколта е от
изключително значение
след тежката стопанска
година и натрупаните
загуби заради сушата.
Според производителите
има няколко ключови
момента за правилното
протичане на кампанията.
Първа стъпка е добрата
предсеитбена обработка на
почвата.  "Обработките са
трудни. Много буци, налага
се да правим две-три
дискувания. Надяваме се
на някакви валежи, които
да помогнат на по-добрата
обработка", обобщи карти-
ната Иван Ганев, агроном в
земеделска фирма, обра-
ботваща 9000 дка в община
Балчик. Според технология-
та в Добруджа сеитбата на
пшеница е до края на

октомври. "Важно е обаче
да се съобразяваме с
метеорологичните условия.
Вече няколко години
следим повече дъждовете,
а не датите", коментира
агрономът и допълва:
"Дори да няма валежи, ние
трябва да свършим това,
което се иска от нас - да
засеем. Но предизвикател-
ствата на климата са
сериозни".

Вторият ключов момент
за залагането на добра
реколта е изборът на
семена. На фона на реду-
цираните добиви и финан-
совия удар през тази
стопанска година е изклю-
чително важно да се
осигури качествен сеитбен
материал. "Резултатите
бяха изключително ниски
през тази стопанска годи-
на, натрупани са загуби от
пшеницата. Пролетните

култури също са със слаби
резултати. Предстоят
плащания, включително и
ренти", коментира Камен
Иванов, агроном във
водеща българска аграрна
компания. Той изтъква, че е
много сложно точно в този
момент да се намерят
достатъчно средства за
закупуване на семена.
"Дори могъщи финансово
фирми са изправени пред
този проблем, не могат да
си осигурят средства и
прибягват до купа с пшени-
ца", анализира специалис-
тът. "Земеделците се питат
има ли смисъл да инвести-
рат например 3000-4000 лв.
на тон за базови семена,

В България има в момента 20-30
бранда, които спазват нормите за тра-
диционно производство на българско
саламурено сирене. Проблемът не е,
ако човек се излъже веднъж. Пробле-
мът е, че това става практика на купу-
ване, каза зам.-председателят на Асо-
циацията на млекопреработвателите
Симеон Присадишки в ефира на
Bulgaria ON AIR. Той добави, че когато
продуктът е с по-голямо съдържание
на вода - микробиологичният процес в
зреенето му е по-различен. Според не-
го по този начин трайността му се на-
малява, но се влошават и неговите мик-
робиологични качества.

Присадишки посочи, че в Бълга-
рия спрямо предходните години тен-
денцията за работене с вносно мля-
ко намалява. На този етап няма в
животновъдството кой знае какви суб-
сидии. Тази година ще има с 20% по-
малко консумация на млечни продук-
ти на база туризма.

Изглежда, Pyсия постепенно
yспя не просто да запази, но и
да циментира водещата си пози-
ция на световния пазар на пше-
ница. За 20 години страната yспя
да израсне от пазар, pазчитащ
на вноса на житната кyлтypa, до
такъв, който генерира една пета
от световните продажби, благо-
дарение на нарастващата й
peколта, пише Вlоотbеrg. Днес
повече от 100 държави зависят
от импорта на pycкa пшеница от
Египет до Филипините, a целта
на Pyсия e да yвеличи пазарите,

на които peализира продажбите
си. Засега проблем пред нея в
тази посокa oстават изисквани-
ята на някои държави за качест-
вото на кyлтypата, които страна-
та не yспява да покрие.

Mocква обаче вече ca една
кpачкa по-близо до oсъществя-
ването на тази цел, след като
през миналата cедмица ключов
кyпyвач от Алжир даде зелена
светлина на страната да започ-
не доставки там. Tова дойде след
подобна стъпкa от страна на
Cayдитскa Apабия, която беше
също cpед целевите пазари, на
които Pyсия проби трyдно.

Успоредно c това тя yвеличи
eкспорта си за важни клиенти от
Tyрция, през Бразилия и Виет-
нам през последните години. B
pезyлтат на втората най-добра
peколта в историята на страната
ce очаква тя да достави 37,5 ми-
лиона тона през този cезон и от-
ново да затвърди позицията си
на световен лидер в износа на
житната кyлтypa. "Виждате заше-
метяващият paстеж на продyкци-
ята и износа от Pyсия. Страната
инвестира ceриозно, за да yве-
личи пазарния си дял и все още
продължава да paсте", коменти-
ра Джеймс Болесyoрт, който e
анализатор в британската фир-
ма СRМ АдrіСоттоdіtіеѕ.

Заради eкстремно cyxото
време Европейският съюз (EC)
отстъпи ceриозно зад Pyсия на
пазара на пшеница през тази го-
дина. Според прогнози най-го-
лемият производител в pегиона
- Франция, ще отчете спад на-
половина на износа си през то-
зи cезон. Въпрени това част от
него ще бъде номпенсиран от
по-добро представяне на Пол-
ша и Балтийските държави. ç

ако догодина пак получат
20-50 кг/дка пшеница", не
крие реалностите Иванов.

Обичайно в Добруджа
се сеят 1,2 млн. дка с
пшеница. Голяма част от
тези площи се заемаха
през последните години от
т. нар. западен тип селек-
ция, създадена за условия-
та на Централна и Запад-
на Европа. През последна-
та година обаче, след
поредното засушаване в
Добруджа, се забелязва
лек ръст на интереса към
българската генетика при
пшеницата, отличаваща се
със студо- и сухоустойчи-
вост и много добри хлебо-
пекарни качества. ç

Голямо оживле-
ние на зеленчу-

кова борса
"Родопи" край

Пловдив
в първия ден

на есента.
Хората бързат и

масово се
запасяват със
зеленчуци за

зимнината.

Снимка
Пресфото БТА

Ñàìî 20-30 áðàíäà ó íàñ ñïàçâàò íîðìèòå çà ïðîèçâîäñòâî íà ñàëàìóðåíî ñèðåíå
От "Активни потребители" са пред-

ложили да се добави нов показател
в наредбата за имитиращи продукти,
който да ограничава количеството во-
да, което е и предвидено в проекта
за наредбата. Ако едно нещо струва
10 лева, а друг продукт - 8 лв., но с
20% повече вода - и в двата случая
ще получите еднакво количество хра-
нително вещество, но във втория ще
получите измама и скъпа вода. Вся-
ко едно необявено вещество в даде-
на храна може да бъде опасно, под-
черта Николов. В България има голе-
ми бели петна, в които лабораторен
контрол няма. Има множество хра-
ни, които остават извън обхвата на
акредитацията, обясни изпълнителни-
ят директор на "Активни потребите-
ли". До 60% е предвидено да бъде
допустимото количество вода в си-
ренето. "До края на октомври-ноемв-
ри предполагам, че наредбата ще бъ-
де в сила, заключи Николов. ç

Изпълнителният директор на "Ак-
тивни потребители" Богомил Николов
коментира, че последното проучване
е било насочено към продукти с це-
на под 9 лева, над половината бяха с
изключително съдържание на вода -
около 1/3 над стандартното, добави
той. Тази вода не може да се задър-
жи сама, трябва да има помощни ве-
щества, тоест говорим за умишлена
практика, отбеляза Николов.

Ïpåäè 20 ãîäèíè
Pyñèÿ âíàñÿøå
ïøåíèöà. Cåãà
ñòðàíàòà e ïúëåí
äîìèíàíò â èçíîñà é
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Минерална вода Горна Баня 1 -
с грижа за хората и природата
Вече повече от 60 годи-

ни, минерална вода "Горна
Баня 1" се произвежда от
кооперативното предприятие
"Булминвекс-ГБ" ЕООД, ко-
ето е и първото предприя-
тие за бутилиране на мине-
рална вода в България. Тя
се извлича от сондаж №3,
където водата е с ниска ми-
нерализация и е с два пъти
по-ниско съдържание на ми-
нерали в сравнение с оста-
налите конкурентни продук-
ти на пазара. Това я прави
изключително подходяща за
ежедневна употреба, както за
малки така и за големи.

Високо алкалните води са
за предпочитане пред оста-
налите, тъй като регулират
киселинността в организма
и вече масово са предпочи-
тани от хората, които се стре-
мят да водят здравословен
начин на живот. Според пос-
ледните изследвания, pH
на минерална вода "Горна
баня 1" е 9,90, което я прави
най-силно алкалната вода в
България и втора по този по-
казател в цяла Европа.

Освен грижата за здраве-
то на потребителите, коопе-
ративното предприятие
"Булминвекс-ГБ" ЕООД
приема, за своя кауза опаз-
ването на околната среда,
ето защо още през 2016 г.
заводът стартира съвместен
проект с "Екопак България"
АД и започва производство-
то на екологични бутилки.
За създаването на бутилка-
та се използват 30% суро-
вини от растителен произ-
ход - биоетанол от захарна
тръстика, отгледана в Бра-
зилия, което ги прави 100%
рециклируеми.

Две години по-късно,
през 2018 г., заводът откри
нова поточна линия за про-
изводство на стъклени бу-
тилки. Стъклените бутилки
на "Горна баня 1" отговарят
напълно на всички съвре-
менни тенденции и изисква-
ния за качество. Те се про-
извеждат в две разфасовки -
0,5 л и 1 литър. Освен, че е
подходяща за многократна
употреба и не е пряк замър-
сител на околната среда,
стъклената бутилка на ми-

нерална вода "Горна Баня 1"
е и с изключително елеган-
тен дизайн. Това я прави
предпочитана от големите
хотелски вериги в страната,
които я предлагат в своите
ресторанти или я поднасят
като комплимент на своите
гости.

Минерална вода "Горна
Баня 1" се предлага прио-
ритетно в търговската вери-
га КООП и кооперативните
хотелски комплекси, но мо-
жете да я намерите и в тър-
говските вериги в цялата
страна.

Повече за продуктовата
гама на кооперативното дру-
жество можете да откриете
на: www.gornabania1.bg, как-
то и на фейсбук страница-
та Минерална вода "Горна
Баня 1".

Дирекция "КООП
Медии и реклама"

Натурална минерална вода различни разфасовки Минерална и газирана вода в стъклени бутилки

П О К А Н А

На основание чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за
кооперациите и чл. 23, ал. 1, 2 и 3 от Устава на

ПК и в изпълнение Решение № 1 взето
с Протокол № 38/15.09.2020 г. УС на потребителна

кооперация "Градина"
СВИКВА

редовно годишно отчетно събрание на ПК "ГРАДИ-
НА", което ще се проведе на 09.10.2020 г. (петък)

от 17:00 часа в Клуба на пенсионера
в с. Дълго поле при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния съвет на ПК "Градина" за

2019 г.
Докладва: Председателят на ПК

2. Доклад за работата на Контролния съвет на ко-
операцията през 2019 г. Заключение по отчета на УС и
Годишния финансов отчет на ПК за 2019 г.

Докл. Председателят на КС на ПК

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на
Кооперацията за 2019 г. и вземане на решение за
покриване на загубата за 2019 г.

Докл. Гл. счетоводител
4. Даване на пълномощие на УС за сключване на

договори за сделки и кредити с банки, включително и
срещу ипотекиране на недвижими имоти, организа-
ции и други лица за образуване на сдружения по ТЗ,
ЗЗД и ЗК.

Докл. Председателят на Комисията
по предложенията

5. Избор на пълномощници за Общото събрание
на РКС - Пловдив.

Докл. Председателят на Комисията
 по предложенията

При липса на кворум събранието ще се проведе
на същото място един час по-късно.

Управителен съвет на ПК "Градина", с. Дълго поле
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23 ìèëèàðäà ëåâà ïðîèçâåæäà ñèâàòà
èêîíîìèêà â Áúëãàðèÿ
Ñïîðåä ïðåçèäåíòà íà ÊÍÑÁ Ïëàìåí Äèìèòðîâ
ïðåèç÷èñëÿâàíå íà ïåíñèèòå ùå äîâåäå äî
óâåëè÷àâàíå íà íåäåêëàðèðàíàòà çàåòîñò

23 милиарда лева
произвежда сивата иконо-
мика в България. Тези
пари са извън обхвата на
публичните финанси и на
социално-осигурителната
и здравните системи.
Бюджетът губи. Най-много
нелегален труд има в
селското стопанство,
строителството, хотелиер-
ство и ресторантьорство,
ремонтите. Причината са
ниски заплати и липса на
контрол от властите,
заяви вчера президентът
на КНСБ Пламен Димит-
ров на пресконференция
на КНСБ в Седмицата на
действието на Европейс-
ката кампания за деклари-
ран труд . Недекларирани-
ят труд в ЕС се полага
главно от наемни работни-
ци и в по -малка степен
от самонаети. Така е и в
България. Само три про-
цента от полагащите

нелегален труд са самона-
ети, уточни Пламен Ди-
митров. От страните в ЕС,
Полша, Румъния, Слова-
кия, Русия са с по-голям
процент недеклариран
труд.

По данни на МОТ от
2016 година около 2 млрд.
души в света, или повече
от 61 на сто, са в нефор-
малната икономика. За
България делът на сивата
икономика в БВП е около
21 процента по данни на
НСИ, подобни са и данни-
те на АИКБ, посочи лиде-
рът на КНСБ.

Пламен Димитров
прогнозира, че в условия-
та на пандемия ще вър-
вим още повече в сивото.
Бюджетът губи около 400
милиона на година от
недекларирана заетост по
данни на АИКБ. В Бълга-
рия недекларираната
заетост е около 16 про-

цента, малко по-ниска от
други държави в ЕС.
Пикът е в Полша и Румъ-
ния. Чехия и Унгария са с
по-нисък от нашия про-
цент. Недеклариран труд в
България се полага главно
от наемни работници,
само 3 процента са само-
наетите.

Принципът осигурите-
лен принос-права не
трябва да бъде наруша-
ван, независимо дали е
предмет на коалиционно
споразумение или някой
вчера е решил, че трябва
да преизчислява пенсии-
те. Раздаване на едни

пари без експертни изчис-
ления, преизчисляване на
пенсиите ще доведе до
демотивиране на хората и
увеличаване на недекла-
рираната заетост, заяви
още Пламен Димитров. По
думите на лидера на
КНСБ хората трябва да
получават не по-малко от
прага на бедност, като
системата на социално
осигуряване дава това,
което си внесъл в нея, а
тази на социално подпо-
магане дава допълнител-
но, за да не получава
никой по-малко от прага
на бедност. ç

В края на август 2020 г. депозитите
на неправителствения сектор в бан-
ките са 88.847 млрд. лв. (80 на сто от
БВП), като годишното им увеличение
е 8.9 процента, съобщава Българска-
та народна банка. Депозитите на не-
финансовите предприятия в края на
август са били 27.547 млрд. лв. (24.8
на сто от БВП) в края на август 2020
година. В сравнение със същия месец
на 2019 г. те се увеличават с 12.2 на
сто. Депозитите на финансовите пред-
приятия нарастват с 5.2 на сто на го-
дишна база и в края на август дости-
гат 3.547 млрд. лв. (3.2 на сто от БВП).
Депозитите на Домакинства и нетър-
говските организации обслужващи до-
макинства (НТООД) са 57.753 млрд.
лв. (52 на сто от БВП). Те се увелича-
ват на годишна база със 7.6 на сто.

Нарушенията в туристи-
ческите обекти по морето
през този летен сезон са
по-малко, отчитат от Коми-
сията за защита на потре-
бителите. "Процентът на не-
редностите в туристически-
те обекти тази година е по-
малък, той е под 5%, при
направени 600 проверки са
открити 20 нарушения", ка-
за в ефира на Нова теле-
визия председателят на ко-
мисията Димитър Маргари-
тов. По думите му през из-
миналия сезон хотелиери-
те и ресторантьорите са се
старали повече да привли-
чат клиенти с коректно по-

Коронакризата, изг-
лежда, е "заразила" и па-
зара на жилищни имоти
у нас. Индексът на жи-
лищните цени в България
се понижава с 1,1% на
тримесечна база през
второто тримесечие
(през голяма част от ко-
ето бе в сила извънред-
ното положение в стра-
ната), сочат данни на На-

ционалния статистически
институт, разпространени
вчера. Спадът бележи об-
ръщане на тенденцията
от последните близо пет
години, като това е пър-
вото понижение на ин-
декса от третото триме-
сечие на 2015 г. насам,
сочи анализ на данните
на НСИ. Свиването на
жилищните цени е по-из-
разено при новите апар-
таменти - с 1,3%, докато
при съществуващите имо-
ти намалението е с 0,9%.

Ограничителните мер-
ки, които бяха в сила през
второто тримесечие, да-
ват своето отражение и
върху годишния ръст. В
сравнение със същото
тримесечие на миналата
година темпът на нараст-
ване на ценовия индекс
се забавя до 2,9% - най-
слабото поскъпване също
от близо пет години. През
първото тримесечие беше
регистрирано поскъпване
на жилищата от 4,7%, а
през второто тримесечие
на миналата година - от 5
на сто. Ръстът на цените
на новите апартаменти в
страната на годишна ба-
за е по-слаб - 0,8%, а при
съществуващите покачва-
нето е с 4,2%.

Брокери на имоти ве-
че отчетоха спад на сдел-
ките заради ограничител-
ните мерки и последст-
вията от пандемията.
Междинните данни за
юли и август обаче по-
казват завишаване на
обема от сделки спрямо
предходните месеци, от-
чете пред Investor.bg Доб-
ромир Ганев, основател
на компанията за недви-
жими имоти ФОРОС и
председател на УС на На-
ционално сдружение
"Недвижими имоти". Той
прогнозира неизбежен
спад на цените, но спо-
ред него понижението ще
в рамките на около 5%
на годишна основа.

Данните на НСИ са
предварителни и се отна-
сят за новопостроени и
съществуващи жилища
(апартаменти), закупени
от домакинствата. Не се
включват продажби в ку-
рортни комплекси. ç

57,753 ìëðä. ëåâà äúðæàò áúëãàðèòå â áàíêèòå
с 2.2 на сто на годишна база и дос-
тигат 34.313 млрд. лв. (30.9 на сто
от БВП).

Кредитите за Домакинства и
НТООД са 24.934 млрд. лв. (22.5 на
сто от БВП) в края на август 2020
година. Спрямо същия месец на 2019
г. те се увеличават със 7.4 на сто. В
края на август 2020 г. жилищните
кредити са 11.515 млрд. лв. и на-
растват на годишна база с 12.3 на
сто. Потребителските кредити въз-
лизат на 11.725 млрд. лв. и се уве-
личават на годишна база с 6.2 на
сто.

Кредитите, предоставени на фи-
нансови предприятия, са 4.333 млрд.
лв. (3.9 на сто от БВП) и в сравне-
ние с август 2019 г. те се увелича-
ват с 38.2 на сто. ç

В края на август 2020 г. кредити-
те за неправителствения сектор са
63.580 млрд. лв. (57.3 на сто от БВП)
при 63.479 млрд. лв. към юли 2020 г.
(57.2 на сто от БВП). През август
2020 г. те се увеличават на годишна
база с 6.1 на сто.

Кредитите за нефинансовите
предприятия нарастват през август

Ïî-ìàëêî ñà íàðóøåíèÿòà â
òóðèñòè÷åñêèòå îáåêòè
ïî ìîðåòî ïðåç òîçè ñåçîí

ведение и цени. В други го-
дини процентът стига до 7,
посочи той.

Маргаритов коментира и
кои са били най-фрапант-
ните измами и какви глоби
са получили нарушителите.
"Имаше случай, в който в
офертата пише, че парки-
рането пред хотела е без-
платно, а накрая се оказ-
ва, че това струва минимум
10 лв. На един от плажове-
те туристи бяха накарани
да платят старите цени на
шезлонгите и чадърите. Оп-
равданието беше, че слу-
жителят е нов и се е обър-
кал", посочи Маргаритов.

Според него това са при-
мери как в България се
правят опити за дребно
хитруване.

По думите му средната
стойност на санкциите за
подобни нарушения е от
5000 до 10 000 лв. "Най-ви-
соката глоба наложихме за
случая в Черноморец, къде-

то туристи бяха задължени
да заплатят комплект чадър
и два шезлонга, защото се
намират на първа линия на
плажа", каза още председа-
телят на КЗП. Около 150 са
жалбите на потребителите
по Черноморието тази годи-
на. Не всички са завърши-
ли със санкции. ç

Êîðîíàêðèçàòà
ïðåïúíà
ïîêà÷âàíåòî
íà æèëèùíèòå
öåíè ó íàñ
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Корнелия Нинова спече-
ли безапелационна победа
на вътрешнопартийните из-
бори за председател на
БСП. За тези, които позна-
ват добре партията, побе-
дата й бе предизвестена.
Проблемът беше ще гласу-
ват ли над 50% от членове-
те на партията. Лично бях
убеден, че ще гласуват, за-
щото партийните членове
са дисциплинирани и все
още субординацията в БСП
оказва влияние. Изкустве-
но се насаждаше един
проблем, който никога не е
стоял пред БСП: че парти-
ята ще се разцепи. Това в
тази партия е невъзможно.
Писал съм го още в 1991
година - тя може само да
се свива, но не и да се раз-
цепи. И така стана. Без да
се разцепва, за 30 години
от 1 милион стана 80 хиля-
ди. Едни я напускаха тихо,
други със скандали и пре-
дизвикаха нейното свиване.
Това за тези, които проро-
куват, че може да има раз-
цепление в БСП.

Да поздравим Корнелия
Нинова с победата, да й по-
желаем успех в ръководст-
вото на БСП. Партията дъл-
го време беше в медиите, в
устата на хората и изборът
се очакваше с интерес. До-
ри тези, които никога не са
се интересували от БСП, го-
вореха за нея. Но сега
предстои по-трудното. По-
бедата е голяма отговор-
ност. Ще нараства ли поде-
мът в БСП, ще се запази
ли енергията след избора?
Ще дойдат ли нови хора, ще
се увеличат ли гласуващи-
те, ще й повярват ли? Въп-
роси, на които тепърва се
очакват отговорите.

Пред Корнелия Нинова
има много предизвикател-
ства. Както вътрешнопар-
тийни, така и от външно ес-
тество. В моите текстове
винаги съм започвал с иде-
ологическите проблеми, за-
щото ги смятам за най-важ-
ни, но този път ще започ-
на с организационните и
кадрови проблеми. За ни-
кого не е тайна, че те съ-
ществуват с голяма сила.
Знаят се, коментират се, но
не се решават. Не знам
каква е причината. Може
би липса на хора с орга-
низационен опит, лоша ор-
ганизация, неизчистен ме-
тод и стил на работа. Ос-
новните партийни органи-
зации вегетират. Работи се
основно с общинските и
районните активи. Клубове-
те по интереси трудно се
създават дори и в големи-
те градове. Възрастовата
структура също е голям
проблем. Трудно и бавно се
решава този въпрос. През
тези 30 години в общест-
вото, чрез медиите целе-
насочено се създаваше

Ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà
ïðåä îïîçèöèÿòà

ÁÑÏ èìà ÿñíà
èäåîëîãèÿ.
Íà êîíãðåñà
òðÿáâà
äà ñå çàÿâè
êàòåãîðè÷íî,
÷å å ïàðòèÿ
íà ñîöèàëèñòè-
÷åñêèÿ èäåàë
тавеност. Проект, който да
посочи пътя за решаване на
основните проблеми на
страната. Във "Визия за Бъл-
гария" има какво да се по-
добрява именно в посока на
социалистическите ценнос-
ти и принципи. Защото смя-
ната на управлението на
ГЕРБ не е достатъчно, а
трябва да бъде сменен нео-
либералният модел, довел
до невиждано неравенство,
безумна корупция, социал-
но-икономическа, духовна и
нравствена криза. Това тряб-
ва да бъде целта на БСП и
представлява сериозно пре-
дизвикателство. А това мо-
же да стане с качествен със-
тав на Националния съвет,
с членове, които имат под-
готовка и позиции. Необхо-
димо е да се води спокой-
на, конструктивна дискусия,
за да се намерят най-доб-
рите решения. Богатство е
за партията да има различ-
ни мнения и движения, но в
рамките на социалистичес-
ката идея и принципи.

Огромно предизвика-
телство е и коали-
ционната политика.

За съжаление, тук няма
широко поле за действие.
И не трябва да се хвърля
вината само върху Нинова.
Има дадености, които не
могат да се пренебрегнат.
Няма в лявото пространст-
во друга партия, която да
има сериозна електорална
тежест. Всички възможнос-
ти през 90-те години бяха
пропуснати. Не е необходи-
мо да се връщаме назад и
да коментираме защо. За
изграждане на коалиция ще
са необходими гъвкавост,
някои компромиси, но не и
безпринципни. На общест-
вото трябва да бъде ясно
на каква основа е изграде-
на коалицията.

Има и други предизви-
кателства, но не може всич-
ко да се обхване в този
текст. Нека да пожелаем ус-
пешна работа на конгреса
и партията да излезе сил-
на, единна, но не единодуш-
на, енергична, мобилизира-
на, готова за предстоящи-
те парламентарни избори.
Сега е моментът ГЕРБ да
бъде изметен от политичес-
ката сцена, за да възтър-
жествуват моралът, демок-
ратическите ценности,
справедливостта, равенст-
вото, върховенството на за-
кона, вярата на хората в бъ-
дещето на България.

Николай ШОПОВ

лош образ на БСП и мла-
дите хора нямат голямо же-
лание за членство в пар-
тията. Има общински орга-
низации, които работят тро-
маво, мудно. Не проявяват
инициативност, нямат енер-
гия, чакат да им се нареди
да свършат нещо. Ще дам
един пример. Вече година
и половина общинската ор-
ганизация в Плевен не при-
ема в своите редове кан-
дидати за членство. Все ча-
кали някакво разрешение
от "Позитано" 20. Не знам
какво чакат, но когато има
желаещи и ти не ги прие-
маш, тогава как ще убеж-
даваш другите? Този въп-
рос го поставям за трети
път и още не е решен. Яс-
но е, че трябва коренна
промяна в структурата, сти-
ла и метода на работа в
това направление. Необхо-
дима е нова организация,
а може би да се намерят и
нови хора, които имат афи-
нитет към тази дейност. Да
са организирани, енергич-
ни, умеещи да работят с хо-
рата. Организационната
работа е специфична, чер-
на и не всеки иска и е под-
готвен за нея. Кадровият
проблем за БСП става все
по-голям и това се отразя-
ва на кондицията й, на
енергията й, на бързата ре-
акция.

Кадрите трябва да
бъдат образовани,
професионално годни,
но и верни на идеала.

В тази връзка стои проб-
лемът за работата на основ-
ните партийни организации
и клубовете по интереси.
Тяхната работа трябва да
бъде активизирана, да бъ-
де по-редовна. Също така
не бива едните да се раз-
виват за сметка на други-
те. И двете структури тряб-
ва да се развиват паралел-

но. Основните партийни ор-
ганизации затова са и ос-
новни, защото са в осно-
вата на партията. Казвам
това, защото чувам мнения,
че основните организации
са си изживели времето.

Когато говорим за орга-
низационното състояние на
БСП, не може да подминем
непрекъснатите вътрешно-
партийни борби и кавги. Те
влияят крайно негативно на
духа и морала на партията.
Мнозина са смутени от лип-
сата на етичност. Сега ня-
ма да споменавам с какви
думи се заклеймяват отдел-
ни хора, които са дали мно-
го на БСП. Не може да се
говори с такъв език на пар-
тийни форуми и пред меди-
ите. Губи единствено пар-
тията. Необходимо е да се
върне моралният авторитет
на БСП. Също така не тряб-
ва всеки, който има различ-
но мнение да се мисли за
враг с партиен билет. В БСП
е необходимо да има раз-
лично мнение, както в дър-
жавата трябва да има опо-
зиция. Няма нищо по-лошо
от мъртвило, от бездушие,
от блато.

Трябват различни
мнения, енергия,
движение,
за да се намерят
най-правилните
решения,
които ще помогнат на БСП
да върви напред, да бъде
привлекателна, актуална
организация. След избори-
те трябва да се осигури спо-
койна, конструктивна ат-
мосфера за работа на всич-
ки равнища в БСП. Лиде-
рът трябва да умее да обе-
динява, да привлича хора
с различни мнения, да ор-
ганизира така дейността на
всички органи, че те да ра-
ботят за доброто на парти-

ята. Това е голямо предиз-
викателство пред Корнелия
Нинова.

Не по-малко предизвика-
телство е БСП да има ясна
идеология. На конгреса
трябва да се заяви катего-
рично, че е партия на со-
циалистическия идеал. Иде-
ал с ясни принципи и цен-
ности - свобода, справед-
ливост, солидарност, равен-
ство. Без идеал, ценности
и принципи хората лесно
могат да бъдат манипулира-
ни. Няма как да мобилизи-
раш обществото, ако не му
предложиш цел, възглед,
идеология за развитие, от-
там и на държавата. БСП
трябва да има хоризонт с
години напред, а не за го-
дина или две. Някои неща
сега изглеждат неосъщест-
вими, но след години ще
има други възможности. Ле-
вите партии са възникнали
с ясна идеология, насоче-
на към придобиване и раз-
ширяване на политически-
те права на трудещите се.
БСП ясно трябва да заяви
чии интереси защитава. Тя
не може да бъде партия на
всички. Едни интереси имат
богатите, а съвсем други хо-
рата на наемния труд. Това
се вижда и в практиката.

Предизвикателство е и
подготовката на конгреса.

Какви документи ще
бъдат приети, какъв
ще бъде съставът на
Националния съвет.

След този конгрес пар-
тията трябва да се превър-
не във фактор на промяна-
та, да изпреварва и да пред-
лага решения. Необходимо
е де се излезе с ясна прог-
рама за развитие, с проект,
съобразен с идеологията на
партията, проект гаранти-
ращ социална справедли-
вост, равенство, върховенс-
тво на закона и равнопос-
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9 Китай

Ñè Äçèíïèí: Êèòàé ùå âúðâè ïî ïúòÿ íà ìèðíîòî,
îòâîðåíî è îñíîâàíî íà ñúòðóäíè÷åñòâîòî ðàçâèòèå

На 21 септември в Ню
Йорк се проведе юбилейна
сесия на Общото събрание
на ООН, посветена на 75-ата
годишнина от създаването на
световната организация.
Китайския председател Си

Дзинпин се включи в нея с
видео послание, в което по-
сочи, че ООН трябва да оли-
цетворява идеята за спра-
ведливост. По думите му раз-
личните държави, независи-
мо дали са малки или голе-
ми, трябва да се отнасят с
уважение една към друга.
Никоя страна няма право да
контролира сама междуна-
родните отношения, да ре-
шава съдбата на оставалите
или да монополизира пре-
димствата от развитие, стре-
мейки се към глобална до-
минация. Едностранният под-
ход в международните отно-
шения няма бъдеще, те тряб-
ва да се основават на съв-
местното обсъждане, изг-
раждане и споделяне. Стра-
ните трябва да защитават за-
едно глобалната сигурност,
да споделят резултатите от
развитието и управляват съд-
бата на света, каза Си Дзин-
пин.
Развиващите се държави

трябва да имат по-широко
представителство и право на
глас в ООН, така че органи-
зацията да отразява по-ба-
лансирано и справедливо ин-
тересите и волята на
повечето страни в света, до-
бави китайският лидер.

"Китай е най-голямата раз-
виваща се страна в света и
нашият път за развитие е ми-
рен, отворен, основан на сът-
рудничеството и общата пол-
за", подчерта китайският
председател Си Дзинпин в
речта си на провелата се

Ïåêèí êàòåãîðè÷íî îòõâúðëè áåçïî÷âåíèòå îáâèíåíèÿ íà ÑÀÙ
Постоянният представи-

тел на Китай в ООН Джан
Джун даде пресконферен-
ция, на която отхвърли ка-
то неоснователни обвине-
нията срещу страната, от-
правени от американския

Íèêîÿ ñòðàíà íÿìà ïðàâî äà ðåøàâà ñàìà ñúäáàòà
íà ñâåòà, çàÿâè êèòàéñêèÿò ëèäåð ïðåä ÎÎÍ

Âèñø åâðîïåéñêè äèïëîìàò: ÅÑ è Êèòàé òðÿáâà äà íàñúð÷àâàò ñâåòîâíèÿ ìèð è ðàçâèòèå
Неотдавнашната среща

на лидерите на Китай, Гер-
мания и ЕС ще активизира
процеса на китайско-евро-
пейското сътрудничество. В
него Брюксел и Пекин тряб-
ва да насърчават с общи
усилия световния мир и гло-
балното развитие, заяви в
интервю за Китайската ме-
дийна група ръководителят
на мисията на ЕС в Китай
Никола Шапюи.

"Сътрудничеството между
Китай и Европа е изключи-
телно важно. По време на
срещата си лидерите на Ки-
тай, Германия и ЕС потвър-
диха, че ще ускорят прего-

ворите по инвестиционно-
то споразумение, и отново
потвърдиха желанието си те
да приключат до края на го-
дината", каза дипломатът.
Същевременно той подчер-
та, че "взаимните ползи в
икономиката, справедлива-
та конкуренция и открива-
нето на пазарите са в ос-
новата на китайско-евро-
пейските отношения, а за-
щитата на многостранния
подход в международните
отношения е също важна за
тях".
Коментирайки сътрудни-

чеството в дигитализацията
и 5G мрежите, Шапюи по-

сочи, че "развитието на ди-
гиталната икономика в Ки-
тай е по-бързо, отколкото в
ЕС, това е безспорен факт".
"Китай и ЕС създадоха нов
механизъм на диалог в об-
ластта на дигиталната ико-
номика и свързани с нея те-
ми като изкуствен интелект,
мрежови комуникации и бе-
зопасност, пазарен достъп
и онлайн бизнес. Надяваме
се да постигнем консенсус
с Китай по тези въпроси",
заяви в заключение дипло-
матът.

вчера юбилейна сесия на Об-
щото събрание на ООН, пос-
ветена на 75-та годишнина от
създаването на световната
организация.
Той изтъкна, че Китай ни-

кога няма да се стреми към
доминация и териториална
експанзия, няма да създава
зони на влияние и няма на-
мерение да води горещи или
студени войни с когото и да
било. Пекин ще продължи да
разрешава различията и кон-
фликтите си с други страни
по пътя на диалога и разби-
рателството.
Страните са тясно свърза-

ни и човечеството споделя
обща съдба. Никоя държава
не може да се възползва от
бедствията в останалите на-
роди или да извлича ползи
от вълненията в тях. Ако ед-
на държава гледа безучаст-
но страданията на останали-
те, рано или късно самата
тя ще бъде застрашена. Тряб-
ва да изградим съзнанието
за общност на споделена
съдба, да отхвърлим играта
с нулев резултат, да се при-
държаме към концепцията за
голямо семейство и сътруд-
ничество за изгода на всич-
ки, да изоставим идеологи-
ческите спорове, да не по-
падаме в капана на конфлик-
тите между цивилизациите и
да уважаваме избраните от
различните държави път и
модел за развитие, заяви ки-
тайският предаседтел Си
Дзинпин в речта си на об-
щия дебат на 75-ото общо
събрание на ООН.
Си Дзинпин подчерта, че

в лицето на общата тенден-
ция на икономическата гло-
бализация, избягването на
проблемите или съпротива-
та срещу тенденциите са в

противоречие с историчес-
ките закономерности. Светът
не може да се изолира или
разцепва. Ние не можем да
избегнем предизвикателства-
та от икономическата глоба-
лизация и трябва да се спра-
вим с ключовите въпроси ка-
то разликата между бедни и
богати и разликата в разви-
тието на страните.
Си Дзинпин посочи също,

че Китай няма да се затво-
ри за външния свят. Страна-
та ще формира постепенно
нов двуцикличен модел за
развитие, основан на вът-
решното потребление като
основа, и същевременното
стимулиране на връзките с
чуждите пазари. Това според
председателя ще добави но-
ва енергия за възстановява-
нето на световната икономи-
ка.
Преди 75 години Китай да-

де исторически принос за
победата във Втората светов-
на война и подкрепи създа-
ването на ООН. И до днес
страната участва активно в
международното сътрудни-
чество за справяне с после-
диците от пандемията и да-
ва своя принос за глобална-
та здравна безопасност, под-
черта председателят Си
Дзинпин на провелата се об-
ща дискусия в рамките на
ежегодната сесия на Общо-
то събрание на ООН. Той по-
сочи, че Китай ще продъл-
жи да споделя опита си в
борбата срещу COVID-19, ще
оказва подкрепа и помощ на
нуждаещите се държави при
снабдяване с антиепидемич-
ни материали и ще участва
в световните проучвания за
произхода и разпростране-
нието на вируса. Си Дзин-
пин заяви също, че страна-

та вече разполага с вакси-
ни, които са в трета фаза на
клинични тестове и когато
бъдат пуснати за широка
употреба ще станат глобал-
ни обществени продукти и
ще бъдат предоставяни при-
оритетно на развиващите се
държави.
Освен това, Китай ще оси-

гури финансиране на стой-
ност 2 милиарда долара в
рамките на 2 години, които
ще се използват за засил-
ване на международното сът-
рудничество в селското сто-
панство, борбата с бедност-
та, образованието, за каузи-
те на жените и децата и кли-
матичните промени. Това, по
думите на Си Дзинпин, ще
бъде китайският принос за
рестартирането и развитие-
то на икономиките в остана-
лите страни по света.
В речта си пред юбилейна

сесия на Общото събрание
на ООН, посветена на 75-та
годишнина от създаването на
световната организация, ки-
тайският председател Си
Дзинпин отправи няколко
въпроса: "Каква ООН иска
светът? Каква ще бъде ро-
лята на ООН след пандеми-
ята?"
Той също така даде и своя

отговор, според който све-

товната организация трябва
"да защитава справедли-
востта, стриктното придър-
жане към международното
право, да насърчава сътруд-
ничеството и бъде по-фоку-
сирана". Отчитайки настоя-
щите тенденции, китайският
лидер изрази консенсуса
сред по-голямата част от
международната общност и
очерта необходимата насо-
ка за развитието на ООН
след пандемията, като в съ-
щото време демонстрира
увереност и надежда на фо-
на на глобалната несигур-
ност.
На форума на върха Си

Дзинпин за пореден път пот-
върди китайската позиция в
защита на съществуващия
глобален ред, в чийто цен-
тър стои ООН, и основан на
международното право. Той
подчерта също, че Китай ще
продължи да се придържа
твърдо към многостранния
подход в отношенията си с
останалите държави.
Китайският председател

изрази увереност, че и дру-
гите страни ще работят за-
едно с Пекин за засилване
ролята на ООН в световни-
те процеси и изграждането
на общност на споделена
съдба.

президент Доналд Тръмп по
време на общата дискусия
в рамките на настоящата
сесия на ООН.
Той посочи, че Пекин от-

хвърля категорично безпоч-
вените критики от САЩ.

Във време, когато между-
народната общност се нуж-
дае от единство и сътруд-
ничество , използвайки
ООН, САЩ се опитват да
предизвикат конфликти и
създават разделения, с ко-

ето отслабват ролята на ор-
ганизацията. Поведението
на Вашингтон е в разрез с
вижданията на междуна-
родната общност, която се
надява на засилване на
единството и общото спра-

вяне с предизвикателства-
та. Джан Джун посочи, че
действията на САЩ са яв-
но оттегляне от междуна-
родната общност и стре-
меж към провеждане на ед-
ностранна и хегемонистич-
на политика. Това, заклю-
чи дипломатът, е видно за
целия свят.

Изготвени са материали
от "Радио Китай"
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Ïåñêîâ: Íÿìà ïëàíèðàíà
âèçèòà íà ðóñêèÿ
ïðåçèäåíò Âëàäèìèð
Ïóòèí â Ìèíñê

Ëóêàøåíêî ïîëîæèë êëåòâà
íà íåîáÿâåíà öåðåìîíèÿ

Беларуският президент Александър Лукашенко е положил клетва на
23  септември по време на церемония по встъпването си в Двореца

на независимостта в Минск. Лукашенко е произнесъл текста на
клетвата на беларуски език с ръка на конституцията и е подписал
съответния акт. Председателката на ЦИК Лидия Ермошина му е

връчила удостоверението, че е избран за президент.

Îòìåíÿò òúðæåñòâàòà  çà âðú÷âàíå
íà Íîáåëîâèòå íàãðàäè çà íàóêà

Физическата церемония
за връчване на Нобелови-
те награди за наука и ли-
тература в Стокхолм на 10
декември беше отменена
за първи път от 1944 г. за-
ради епидемията от СОVID-
19, съобщиха световните
информационни агенции.

"Идеята e медалите и
дипломите да бъдат връче-
ни на лауреатите в тесен
кръг в страните им, веро-
ятно c помощта на посол-
ствата и университетите",
казаха от Нобеловата фон-
дация.

Трима българи
са били задържани в
Индия за източване на
банкови карти, пише в.
"Таймс ъф Индия".
Арестите били извършени
на различни места в
щата Гоа, на югозападно-
то крайбрежие на
страната. След като
получила оплаквания за
неразрешени трансакции
на банкомати, полицията
в градовете Порворим и
Панаджи проследила и
задържала трима бълга-
ри. От заподозрените
били иззети няколко
лаптопа, камери и
скимиращи устройства.

Айфеловата кула
в Париж беше евакуира-
на заради бомбена
заплаха. Силите на реда
са потвърдили пред ДПА,
че е била получена
бомбена заплаха и в
района се извършва
операция. Ръководството
на съоръжението - една
от най-известните
туристически забележи-
телности на френската
столица - каза, че кулата
е била евакуирана.

НАТО отчита напредък
в преговорите между
военни представители на
техническо равнище по
въпроса с напрежението
между Гърция и Турция.
Това съобщи генералният
секретар на НАТО Йенс
Столтенберг. Той отбеля-
за, че досега са се
състояли десетина срещи
в централата на алианса
с представители на Атина
и Анкара. Целта е да
създадем механизъм за
понижаване на напреже-
нието, за да избегнем
инциденти в морето или
във въздуха, поясни
Столтенберг. По неговите
думи тези усилия допъл-
ват дипломатическите
действия, предприети от
Германия за решаване на
открития спор за проуч-
ванията за находища от
газ край Кипър.

Беларуският президент
Александър Лукашенко, в
чиято страна продължа-
ват безпрецедентни
масови протести срещу
преизбирането му на 9
август, положи клетва за
6-и мандат на висшия
пост. Това предаде дър-
жавната агенция БЕЛТА
след церемонията, за
която не бе съобщено
предварително, съобщи
АФП.

На церемонията в
Двореца на независи-
мостта в Минск са били
поканени няколкостотин
души. Присъствали са
висши държавни служите-
ли, депутати, дейци на
науката, културата и
спорта.

"В този тържествен
ден президентът полага
клетва за вярност към
родината и народа с
особено чувство. Той
много се гордее с белару-
сите, които с чест преми-
наха тест за издръжли-
вост, най-вече за издръж-
ливостта на убежденията
си", е заявил беларуският

:
ÍàêðàòêîСнимки Пресфото БТА

Екипажът на Международната
космическа станция не e бил

изложен на опасност от
приближаването на фрагменти

от космически боклук и вече ce
e върнал към изпълнението на

обичайните си задължения,
съобщи ТАСС, като ce позова на

информация от НАСА. От
американското космическо
ведомство уточняват, че c
помощта на двигателя на
товарния кораб "Прогрес"

успешно e извършена маневра
за отклонение, след като НАСА
получила данни, че обект ще
премине на 1,39 км от МКС.

При изпълнението на маневрата
НАСА и руските диспечери

работили съвместно.

Наградите, които по тра-
диция ce обявяват в нача-
лото на октомври, ce връч-
ват тържествено на 10 де-
кември, когато e починал
oснователят им Алфред Но-
бел.

В Стокхолм e церемони-
ята за медицина или физи-
ология, химия, физика, ли-
тература и икономика.

Церемонията за Нобело-
вата награда за мир в Oсло
също беше отменена.

Предвидена e дигитална
церемония в Стокхолм, но
без лауреатите, които ще

През Втората световна война също не ca присъдени много Нобелови
награди. За 1944 г. те ca били връчени през 1945 г. - след войната.
През 1940 г., 1941 г. и 1942 г. няма нито наградени, нито церемонии.

лидер. На изборите през
август "не просто изби-
рахме президент на
страната - ние бранехме
своите ценности, своя
мирен живот, суверенитет
и независимост", е казал
Лукашенко и е добавил,
че беларусите "предстои
да направят още доста
неща" в тази насока.

БЕЛТА не публикува
снимки от церемонията
по встъпване в длъжност
на беларуския президент,
отбелязва ДПА.

По-рано вчера незави-
сими беларуски медии и
опозиционни платформи
изразиха предположения,
че церемонията явно ще
мине без много шум, след
като президентският
кортеж премина с висока
скорост по главната
пътна артерия на Минск,
която бе затворена от
властите, а силите за
сигурност разположиха
свои служители в района
на сградата на президент-
ството.

Москва смята, че
определянето на датата

за встъпване в длъжност
на беларуския президент
е вътрешна работа на
Беларус, заяви говорите-
лят на Кремъл Дмитрий
Песков. Той каза това в
отговор на журналисти-
чески въпрос във връзка

получат наградите си дис-
танционно.

Имената на наградени-
те ще бъдат обявени на
предвидените дати от 5 до
12 октомври.

В Oсло на 10 декември
тази година e предвидена
малка церемония за връч-
ване на наградата за мир,
но не в кметството, a в уни-
верситета и лауреатът на-
дали ще присъства.

Възможно e тя също да
бъдее виртуална. Банкетът
в чест на наградените от-
сега e отменен. ç

с необявяването на
датата на церемонията.
Към настоящия момент
няма планирана визита
на руския президент
Владимир Путин в Минск,
каза още Песков в разго-
вора си с журналисти.  ç
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"Øàðëè åáäî" ïóáëèêóâà îòíîâî
êàðèêàòóðèòå íà Ìîõàìåä

Стотина медии публику-
ваха във Франция отворе-
но писмо, в което отпра-
вят призив за мобилиза-
ция в подкрепа на свобо-
дата на словото. Писмото
е и в подкрепа на сати-
ричното издание "Шарли
ебдо", което отново бе
заплашено от терористич-
ната организация Ал
Каида, след като препуб-
ликува породили полеми-
ка преди няколко години
карикатури на порока
Мохамед, предаде АФП.

В началото на седми-
цата Марика Брет, дирек-
торката на отдела за
личен състав на сатирич-
ното издание обяви, че е
изведена от дома си
заради заплахи срещу
нея, сметнати за сериоз-
ни.

Препубликуването на
карикатурите бе приветст-
вано, но и критикувано,
защото именно заради
това Ал Каида отправи
нови заплахи срещу

Руският президент Вла-
димир Путин предложи
страната му да предостави
безплатно на служителите
на ООН разработената от
нея ваксина срещу новия
коронавирус, предаде Асо-
шиейтед прес.

Путин отправи офертата
в речта, която произнесе
чрез видеоконферентна
връзка по време на общо-
политическите дебати в
рамките на 75-ата годишна
сесия на Общото събрание
на световната организация.

"Всеки от нас може да
се изправи пред този опа-

Ïóòèí ïðåäëàãà âàêñèíà ñðåùó âèðóñà
áåçïëàòíî çà ñëóæèòåëèòå íà ÎÎÍ

Във видеообръщението си пред Общото събрание на ООН руският
президент Владимир Путин призова да бъдат разработени нови

нестандартни мерки за преодоляване на коронавирусната криза и
предложи онлайн конференция на високо равнище за сътрудничест-

во в създаването на ваксина

Синтетичните микро-
фибри, отделени при пра-
не от дрехите, достигат не
само до водните басейни,
но и се натрупват в поч-
вата ,  съобщи  Сайънс
алърт.

Учени от университета
на Калифорния установи-
ха, че синтетичните микро-
фибри в почвата са почти
такова количество какво-
то и във водата.

Анализирането на коли-
чеството на изпусканите
микрофибри в канализаци-

Ïðàíåòî íà èçêóñòâåíè äðåõè
çàìúðñÿâà âå÷å è ñóøàòà

От началото на производството им през 50-те години на миналия век
под формата на полиестер и найлон поне 5,6 метрични тона синтетич-
ни микрофибри са се отделили от дрехите при пране. Половината от
тях са произведени през миналото десетилетие, твърдят учените.

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Îêîëî 100 ôðåíñêè ìåäèè ñå îáÿâÿâàò
â çàùèòà íà ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî

Писмото в подкрепа на "Шарли ебдо" бе публикувано в момент, в който във Франция тече делото срещу
съучастници на нападателите срещу редакцията на изданието през януари 2015 г. "Шарли ебдо" препублику-

ва карикатурите на пророка Мохамед точно в навечерието на началото на процеса.

ята по света е почти не-
възможно, още повече че
в много райони няма дан-
ни за преработването на
отпадните води. В тези
случаи американските уче-
ни са използвали като не-
гов заместител доходите
на населението.

Моделът им показва, че
почти половината отделе-
ни микрофибри остават на
сушата - в почвата (1,9 мет-
рични тона) или по смети-
щата (0,6 метрични тона).
Във водните басейни се

изсипват почти 2,9 метрич-
ни тона микрофибри.

Учените признават, че
изчисленията им имат не-
достатъци - моделът им се
основава на много пред-
положения и опростява-
ния, като честота на пра-
нето по света, процент на
дрехите, които се използ-
ват годишно, притежаване-
то на перални машини.

"Мащабното пречиства-
не на околната среда от
микрофибри не изглежда
технически възможно или
икономически оправдано.
Затова фокусът трябва да
е върху предотвратяване-
то на емисиите" - каза ръ-
ководителката на изслед-
ването Джена Гавиган. ç

сен вирус. Вирусът не по-
щади персонала на ООН,
нейната централа и регио-
нални структури", каза рус-
кият президент.

Все още няма достатъч-
но изследвания, които да
потвърждават ефективност-
та на ваксината "Спутник V",
и това предизвика безпо-
койства, че тя засега не е
готова за масова употреба,
както и слухове за потен-
циални странични ефекти.

Путин заяви, че оферта-
та му е в отговор на молба
от лидери на други страни.

"Благодарим на президен-

та Путин за неговото щедро
предложение, което ще бъ-
де проучено от нашите ме-
дицински служби", каза Сте-
фан Дюжарик, говорителят
на генералния секретар на
ООН Антониу Гутериш.

Необходимо е да се сва-
лят преградите пред парт-
ньорството в медицината, а
световната търговия да бъ-
де разчистена от нелегитим-
ни санкции и бариери. То-
ва би могло силно да спо-
могне за възстановяване на
глобалния растеж и нама-
ляване на безработицата,
коментират руски медии. ç

изданието. Редица мюсюл-
мански страни също
осъдиха препубликуване-
то.

"В резултат на публику-
ването отново на карика-
турите на порока Мохамед
на 2 септември "Шарли
ебдо" пак е заплашен от
терористични организа-
ции. Заплахите са истинс-
ка провокация насред
процеса и се простират
отвъд "Шарли", защото
касаят също всички медии
и дори президента на
републиката", казва Рис,
директор на сатиричното
издание.

"Стори ни се необходи-
мо да предложим на
медиите да обмислят
колективен отговор, който
заслужава да бъде даден
в тази ситуация", допълни
той.

Тази мобилизация се
изрази в отвореното писмо
към френските граждани,
което е на първа страница
на последния "Шарли

ебдо". Писмото се появява
и на страниците на издани-
ята и на интернет сайтове-
те на медиите, които са го
подписали. Сред тях има
национални и регионални

издания, основни телеви-
зии, седмичници и радиос-
танции.

"Цялата юридическа
база, разработена в
продължение на два века

за защита на вашата
свобода на словото, сега
е атакувана повече отко-
гато и да е било през
последните 75 години", се
казва в писмото. ç
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Ñòîé÷î Ìëàäåíîâ: Èìà íåùî
ñáúðêàíî â ÖÑÊÀ, çà äà å áåç
òèòëà òîëêîâà ãîäèíè

Стойчо Младенов
говори ексклузивно за
предаването "Код Спорт"
по ТВ+. През 2019 година
той бе избран за треньор
№1 в две държави - Бълга-
рия и Казахстан. Със своя
отбор Кайсар спечели
купата в бившата съветс-
ка република, което е най-
големият успех в история-
та на "пустинните вълци"
от Кизилорда. COVID-19
позволи на екзекутора на
Ливърпул да се прибере  в
България и да даде специ-
ално интервю за "Код
Спорт".

- Здравейте, г-н Мла-
денов! Завърнахте се за
съвсем кратко в Бълга-
рия - как успяхте да
пробиете ембаргото на
пандемията?

- Направихме тестове,
показахме ги, където е
необходимо, така преми-
нахме през всички грани-
ци и се прибрахме успеш-
но.

- Как се живее в чужда
страна, както във вашия
случай - Казахстан, а
повече от три месеца
дори не можехте да си
вършите работата? Раз-
бира се, почнахте в
последните няколко
седмици…

- За всички е трудно,
защото тази година специ-
ално се сблъскахме с
нещо, с което не сме се
сблъсквали в цялата ни
спортно-техническа карие-
ра като футболисти и като
треньори. Наложи се
няколко пъти да правим
подготовки за кратко
време. Придобиваме и
обогатяваме опита си в
тази насока, защото
спирането на шампионата
ни принуди да отменим
тренировки за дълго
време, а след това отново
подготовка да правим, пак
прекъснахме, пак подго-
товка… Мисля, че до този
момент се справяме
успешно. Това е един
опит, който ще ни бъде
полезен за в бъдеще.

- Как се играе на
празни трибуни?

- Необичайно е. Подк-
репата на феновете е
изключително важна, този
12-и състезател липсва, но
както за единия, така е и
за другия отбор. Започва-
ме да свикваме с тази
тишина, която е по стади-
оните.

- Миналия сезон
вашият Кайсар спечели
купата на Казахстан, а
сега сте втори в класира-
нето в този необичаен

сезон. Колко голям е
гладът на "пустинните
вълци", както наричат
отбора ви?

- Аз лично много се
радвам за това, което
нашите футболисти показ-
ват и за постоянството
им. В историята си клубът
е имал своите проблеми в
това естество - непостоян-
ството. В тези няколко
години, в които успешно
водим Кайсар, при нас
има постоянство и стабил-
ност, както в резултатите,
така и в управлението на
клуба. Както в спортно-
техническата част, така и
във финансовата, защото
едното без другото е
немислимо.

- И все пак в момента
сте втори, но докъде
можете да стигнете
накрая?

- Във футбола всичко е
възможно, но аз си знам
нашите възможности.
Стремим се във всеки
един мач подходът да
бъде на 100% от наша
страна, от страна на
футболистите. Особено от
тактическата дисциплина,
която в последно време
отборът показва, съм
изключително доволен.
Мога да прибавя и такти-
ческа зрялост. Стремим
се да продължаваме това
постоянство, а докъде
това нещо ще ни отведе
тепърва ще разберем.

- Доскоро бяхте чети-
рима-петима български
старши треньори в Ка-
захстан, сега сте само
вие. Не ни ли харесват
вече в тази държава?

- Не, напротив. Всички,
които преминаха, остави-
ха своя положителен
отпечатък. В това отноше-
ние най-много Мъри
Стоилов с резултатите,
които постигна. Благода-
рение на неговите резул-
тати се отвориха вратите
за българските специалис-
ти. Всички ние, които след
него отидохме, доказваме
качеството на българската
школа и дай боже така да
продължава.

- Четири сезона сте
вече в Кайсар, преди
това бяхте за малко в
Атирау. С какво ви спече-
лиха казахстанците?

- Амбицията, с която
следват поставените
задачи. Казахстанският
футбол всяка една година
се развива положително.
Потвърждавам и натърт-
вам това нещо - положи-
телно във всяка една
сфера. Хората много

добре оценяват възмож-
ностите си и поставят
определените задачи
спрямо условията, с които
разполагат. Имам предвид
база, финансова стабил-
ност, спортно-технически
потенциал. Обмислят
много трезво и следват
своите цели обединени -
състезатели, треньори и
ръководство в едно цяло.

- Колко време още се
виждате в тази държава
на работа?

- Един Господ знае. Аз
си върша моята работа
във всеки един клуб, в
който попадам. Отдавам
се на 100%, защитавам
целите и авторитета на
всеки един клуб с всички
средства. Просто така
съм създаден и така
следвам своя треньорски
път.

- Казахстан, Гърция,
Португалия, Египет и
Саудитска Арабия - това
са вашите чуждестранни
дестинации като треньор.
Къде се чувствахте най-
добре и къде отношение-
то към вас беше най-
добро?

- Навсякъде съм оста-
вял добри впечатления.
Продължаваме да бъдем
добри приятели с хората,
с които сме работили като
ръководство и състезате-
ли. Но най съм впечатлен
от Египет, от египетския
народ, от начина им на
поведение и отношение.
Там сме били най-обгриж-
вани, най-подкрепяни.
След това бих поставил
Казахстан, защото това е
може би най-добрият
ръководител, с който съм
работил във всички дър-
жави. Това е уважаваният
от мен Кошарбаев! Пре-

достави ми всички въз-
можности, от които всеки
един треньор има нужда в
своята професия. Даде ми
пълен спортно-технически
картбланш да управлявам
и да ръководя футболен
клуб Кайсар. Един човек с
висока интелектуалност.
Човек, който всячески ми
даде възможност и свобо-
да да работя в Кайсар.
Ако днес Кайсар е на
това ниво, на което е, то
е благодарение на него!

- Избираха ви за
треньор №1 в Казахстан,
в Египет спечелихте
купата на Персийския
залив в Саудитска Ара-
бия. Кое от тези отличия
най-много цените?

- Всички еднакво ги
ценя, защото знам с
какъв труд, с каква после-
дователност сме работили
и сме се стремели на
всяка цена да успеем.
Надявам се така и да
продължаваме. Разчитам
изключително много на
екипа, който съм създал.
Много ми се иска да
прибавя още двама чове-
ка към този екип. Специа-
листи, които съм избрал,
проверил съм и които
могат да обогатят нашата
треньорска дейност и
работа не само като
физически дадености, но
и като по-голяма тактичес-
ка зрялост и развитие.
Така че ми се иска още
двама човека да прибавя.
Избрал съм ги, но няма
да назова техните имена.
Надявам се следващите
отбори, в които работя, да
ми позволят да събера
този екип.

- Липсва ли ви българ-
ският футбол?

- В определени момен-

ти, да. През повечето
време, честно казано, не
ми липсва, защото съм
отдаден изцяло на работа-
та в Казахстан. Следвам
си пътя, целите и задачи-
те, които ми се поставят.
Да, много пъти изпитвам
носталгия към България,
защото това е моята
родина. Във всеки свобо-
ден момент, в който ми се
отдаде възможност, гледа-
ме по телевизията някой
мач от България. Именно
тогава настъпва тази
носталгия - отново да сме
си тук при семействата,
защото от това да рабо-
тиш в България и да си
бъдеш у дома след работ-
ното време, по-хубаво
няма!

- Вие сте последният
треньор, който направи
ЦСКА шампион през
2008 г. Тогава Левски взе
вашето място заради
отнетия лиценз и отпадна
от БАТЕ (Борисов). Пър-
воначално в България
мислехме, че това е
голям късмет за "сини-
те". Щеше ли вашият
ЦСКА с онзи отбор, който
имахте, да победи БАТЕ?

- Чак толкова години ли
минаха оттогава? Това не
е нормално и не е оби-
чайно за клуб като ЦСКА
толкова години да бъде
без титла. Има нещо
сбъркано в клуба, за да
не може да се пребори за
една титла. Да, знам, че
причината е Лудогорец, но
ЦСКА е единственият
клуб, който може да се
пребори с Лудогорец и да
спре тази хегемония.

- Изми ли времето яда
ви, че не ви позволиха да

Стойчо Младенов спечели Купата на Казахстан с Кайсар. Това е вторият трофей на треньора с чуждестранен тим.
Преди 11 години Младенов триумфира с Купата на Персийския залив, докато водеше "Ал Ахли" (Саудитска Арабия).
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се пробвате да атакувате
Шампионска лига?

- Това е дълга тема за
разговор и за обяснение,
защото тогава де факто се
намесиха много силни
хора в държавата, за да
отнемат тази възможност
на ЦСКА да участва в
Шампионска лига, защото
този поток от средства,
които влязоха в Левски,
щяха да влязат в ЦСКА.

- Когато през 2006 г.
Жозе Моуриньо дойде в
България като треньор на
Челси за мач с Левски,
каза много ласкави думи
за вас. Какви са вашите
лични спомени от съв-
местната ви работа с
Моуриньо, която е била
наистина много отдавна?

- Работа не мога да
кажа, ние не сме работи-
ли съвместно. Да, бяхме в
един клуб. Мога да кажа,
че най-силното в Моури-
ньо като човешки качест-
ва е това, че той ни най-
малко не се е променил.
Никаква промяна в него!
Този добър и отзивчив
човек, който беше тогава,
когато бях във Виктория
(Сетубал), където се
запознахме, до ден-
днешен той не се е про-
менил. Човещината у него
е очевидна, непроменена
във всичкото това време,
независимо от големия
възход и това, че стана
най-добрият треньор в
света в дълго време от
своята кариера, но не
позволи да се промени
като човек. А като треньор
всички знаем, че е един
от най-добрите в света.

- Следите ли българс-
кото първенство?

- Ще повторя, че ЦСКА
е единственият клуб в
България, който може да
пребори хегемонията на

Лудогорец. Всичко е
въпрос на политика, на
последователност, на
подбор, на възможности…
А ЦСКА всичко това го
има в изобилие!

- Кога ще спре тази
хегемония - тази година,
след две-три или пък
повече?

- Мисля, че тази година
Лудогорец е най-уязвим.
Там има една подмяна на
поколения, опитват се да
вкарат свежа кръв в
състава, да го освежат.
Мисля, че сега е най-
удобният момент, а не
когато бяха най-обиграни и
на върха на вълната.
Въпреки всичко, ние тогава
имахме нашите шансове,
но много фактори ни
попречиха и ни отдалечиха
от тази възможност. Но
сега е най-удачната година
от времето, в което Лудого-
рец е в елита.

- Казахте, че гледате
някои мачове от Бълга-
рия. Със сигурност сред
тях е имало и на ЦСКА -
какво мислите за сегаш-
ния състав?

- Не мога да говоря,
далече съм от всичко
това, не съм в кухнята на
клуба, за да мога да
коментирам детайлно. На
мен като фен ми се иска
ЦСКА да побеждава,
макар и грозно, защото
победите дават увереност,
една инерция на отбора.
След победите най-добре
се развиват и показват
своите качества определе-
ните футболисти, а и
отборът като цяло.

- В края на 2014 г.
ЦСКА изглеждаше най-
близо до промяна на
статуквото - защо в
началото на следващата
отборът просто се срина
и накрая се стигна до
фалит?

- От спортно-техническа

част има много фактори,
които попречиха ЦСКА да
триумфира в тази година.
В много години в опреде-
лени моменти тогава,
когато най-много имахме
нужда от хората, които са
над нас, имам предвид
собственици и ръководи-
тели, са процедирали
неправилно и нечестно
спрямо ЦСКА. Само това
мога да кажа.

- Твърди се, че едва ли
не вашите скъпи транс-
фери в ЦСКА на футбо-
листи с високи заплати
са довели до фалита.
Бихте ли казали колко
големи бяха трансферите
и какви заплати горе-
долу взимаха в отбора?

- Мога да направя едно
сравнение. Аз съм подпис-
вал документ за конфиден-
циалност, не знам кога
изтича и затова не искам
да влизам в подробности,
но ще ви кажа минимална-
та и максималната заплата
по мое време, когато бях в
ЦСКА и ще цитирам едно-
две имена. Примерно Тони
Силва, когато подписахме
договор с него, му дадохме
минималната заплата в
клуба, а тя беше 1500 евро.
След това вече при подно-
вяването на договора
колко и как са се догово-
рили не знам, а и не ме е
интересувало. Но аз му
определих първата запла-
та. Максималната беше
7500 евро и шест човека я
получаваха. Примерно
Вальо Илиев, Бадема са
получавали максимална
заплата. Така че всеки
може да си направи срав-
нение доколко сме затруд-
нили клуба със заплатите.

- Сега на мястото на
ЦСКА изглежда стигна
Левски. Вие предложихте
Наско Сираков за прези-
дент на БФС, но той се
озова в неговия роден

клуб. Ще успее ли да
спаси Левски от фалит?

- Когато ЦСКА изпадна
в тази ситуация, много
некоректно и нечестно
левскарите се присмиваха
и се подиграваха на
ЦСКА. Но виждате, че
същото се случи и при
тях. На никого не го
пожелавам. Дано Наско
Сираков се справи! Но
ако се мери с еднакъв
аршин, Левски нямат
шанс да се спасят! Само
държавата може да спаси
Левски! Това е, което аз
виждам с моите обикнове-
ни очи на един треньор.
Аз не съм финансист, за
да знам какви задължения
имат Левски и за какъв
срок трябва да ги покрият,
но ми прави впечатление,
че Левски има много
богати фенове. Всеки
месец се събират по 1,5
млн., значи имат много
богати привърженици и
бързо се справят с някои
неща. Но основно както
при нас, така и при тях,
държавата има голямо
значение. Как в ЦСКА,
когато не се плащаха
заплати и се трупаха
дългове, не се проверява-
ше, не се наказваше, не
се следяха? Оставяха се
нарушения след наруше-
ния да се правят от
страна на собствениците
на нашия клуб и така
ЦСКА да затъва от година
на година и в един мо-
мент да фалират клуба. А
сега при Левски ситуация-
та е малко по-различна,
да не кажа много, много
по-различна. Не искам да
злословя, но мисля, че
аршинът трябва да бъде
еднакъв към всички клубо-
ве.

- Преди 20 години би
било най-краткият виц,
ако някой бе казал, че
ЦСКА и Левски ще фали-

рат - кой е виновен това
да стане реалност? Хайде,
при Левски още не се е
случило…

- Тези, които правиха
компромиси - държавата
и Футболният съюз. Кога-
то една фирма закъснее с
един ден за заплати,
определена държавна
комисия санкционира
собствениците с глоби и
следи този процес. А в
ЦСКА се позволи всичко
това не с месеци, а с
години да се натрупват
задължения към държава-
та, футболисти, треньори,
неспазване на договорни-
те условия. Всичко това
от кого се позволи? От
Футболния съюз и от
държавата.

- Да завършим с наци-
оналния отбор - през
октомври предстои
бараж с Унгария и евен-
туално после още един
мач, който може да ни
класира на европейско
първенство. Имаме ли
някакъв шанс според вас
или дъното вече сме го
стигнали и копаем още
по-надолу?

- Винаги има шанс. В
този момент на пандемия,
мисля че възможностите
почти са изравнени. По-
важно е как ще се под-
готвят определените
футболисти. Говорим и за
физическите възможности
на отбора като сила,
бързина и скорост. Изк-
лючително важен е и
игровият ритъм във всеки
един отбор. На какво
ниво са, за да може да
се проведе определен
мач и да се доведе до
положителен край. Така
че възможностите в това
отношение са доста
изравнени. Ние си имаме
своите шансове.

Красимир МИНЕВ и
Владимир ПАМУКОВ
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Старши треньорът
на ЦСКА Стамен Бел-
чев заяви, че няма
представа защо от Ло-
комотив (Пловдив) не
са се съгласи да отло-
жат мача. "Може би то-
ва е най-важният мач
за тях", заяви настав-
никът на "червените".
Той е категоричен, че

Спекулациите около
крилото на Левски -
Станислав Иванов, не
спират. От германския
Ерцгебирге (Ауе) вече
обявиха, че няма да
платят 700 хил. евро за
правата на младежкия
национал. Тимът от Вто-
ра бундеслига има се-
риозен интерес към на-

Халфът Лъчезар
Балтанов (32 г.) и за-
щитникът Иван Бан-
даловски (33 г.) вече
имат предложения от
родни тимове, в кои-
то да продължат ка-
риерите си. Двамата
играха във всичките
6  мача  на  Ботев
(Пловдив) от начало-

Ñòàìåí Áåë÷åâ: Øàíñîâåòå
ñðåùó Á36 ñà 50 íà 50

не може да има под-
ценяване на Б36 Торс-
хавн в предстоящия
двубой от третия ква-
лификационен кръг от
Лига Европа.

"Това, което знаем
за противника, е, че е
един много добре под-
готвен физически от-
бор. Типичен предста-

вител на скандинавс-
ката школа. Отбор с
млади футболисти, ко-
ито никога не се отказ-
ват. Като физически
данни се доближават
до БАТЕ Борисов. От-
бор, който в никакъв
случай не трябва да
бъде подценяван", ко-
ментира Белчев. ç

Â Òóðöèÿ ïðîäúëæàâàò äà ïðàùàò
Ñòàíèñëàâ Èâàíîâ â êóï îòáîðè

падателя, но изпълни-
телният директор на
клуба Михаел Фогт ве-
че обяви, че тази сума
е нереална.

В Турция се надпре-
варват да пращат Ива-
нов в местни отбори.
Твърди се, че той е же-
лан от Коняспор, та до-
ри и от грандовете Фе-

Áàëòàíîâ è Áàíäàòà âå÷å
èìàò ïðåäëîæåíèÿ

то на кампанията .
Към тях интерес про-
явява Арда. Треньо-
рът на кърджалийци
Николай Киров от-
лично познава качес-
тватата на Балтанов,
който стана капитан
на "жълто-черните"
именно по негово
време в Ботев.

Засега обаче Бал-
танов и Бандаловс-
ки, които са юноши
на Левски, няма да
бързат с избора си
на нов отбор. Те ще
поизчакат няколко
дни, за да видят да-
ли няма да получат
и предложение от
чужбина. ç

Треньорът на ЦСКА
Стамен Белчев може
да прибегне до любо-
питен ход в желанието
си да реши проблеми-
те в атаката на отбо-
ра.

Той обмисля да по-
кани легендата Петър
Жеков, който да му по-
мага само в едно конк-

Êàíÿò Ïåòúð Æåêîâ â ùàáà
íà ÖÑÊÀ

ретно нещо - да напра-
ви нападателите по-точ-
ни, пише "Мач Телег-
раф". Както е известно,
атакуващите играчи на
"армейците" и най-вече
Али Соу постоянно из-
лизат на голови пози-
ции, но успеваемостта
им е доста слаба.

Това се видя и в

дербито с Лудогорец.
Българският футбол не
познава по-голям гол-
майстор от Жеков,
който има 253 попаде-
ния в "А" група, а през
1969 година печели и
"Златната обувка" на
Европа. Белчев и Же-
ков са в отлични от-
ношения. ç

нербахче и Галатасарай.
Според информация

на aspor.com лично Фа-
тих Терим е започнал
осъществяването на
трансфера на Станис-
лав Иванов в Галатаса-
рай. Императора бил
на мнение, че младо-
кът ще е отлична ин-
вестиция в бъдеще. ç
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ÇÅÌß07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 "За историята свободно" (п)
09.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Ен-
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ра" (2014 г.) Испания
22.40 Новини (п)
23.10 "Актуално от деня" (п)
23.50 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова (п)
00.50 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
02.05 "Общество и култура" с водещ

Иван Гранитски (п)
03.05 "Не се страхувай" с Васил Василев

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

дър Симов (п)
05.00 "За историята свободно" (п)
06.00 "Безценна перла" - сериен филм

(п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня коментарно предава-
не/п/

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.10 100% 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 /12

епизод/
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Очи в очи с животните Каменарче-

та
15.15 Влакът на динозаврите анимацио-

нен 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 /4 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/
02.30 Култура.БГ /п/
03.30 Бразди /п/
04.00 Туризъм.бг /п/
04.30 Търсачи на реликви 3 тв филм/12

епизод/п/

bTV

05.30 "Домашен арест" - сериал, с.2
еп.10

06.00 "Трансформърс: Роботи под прик-
ритие" - анимация, сериал, с.2
еп.14

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.93
15.30 "Търговски център" - сериал, с.15

еп.40 - 42
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 Премиера: "Опасни улици" - сери-
ал, с.14 еп.54

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

с.3 еп.67
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.11
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп.27
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с.2 еп.36

bTV Action

05.15 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.20
06.00 Анимационен блок: "Трансфор-

мърс: Рескю Ботс" - сериал, с.4
еп.21 - 24

08.00 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.20
09.00 "Готъм" - сериал, с.5 еп.3
10.00 "Легендите на утрешния ден" -

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

еп.2
12.00 "Коли на мечтите" - автомобилна

поредица, с.2 еп.1
12.30 "Непростимо" - уестърн (САЩ,

1992), режисьор Клинт Истууд, в
ролите: Клинт Истууд, Морган Фрий-
ман, Джин Хекман, Ричард Харис,
Джеймз Улвет, Сол Рубинек, Фран-
сис Фишър и др.

15.00 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.21
16.00 "Готъм" - сериал, с.5 еп.4
17.00 "Стоте" - сериал, с.4 еп.8
18.00 "Последният кораб" - сериал, с.5

еп.3
19.00 Часът на супергероите (премие-

ра): "Легендите на утрешния ден" -
сериал, с.4 еп.5

20.00 Екшън в 8: "Изчезнали" - сериал,
еп.8

21.00 bTV Новините
21.30 Студио "Лига Европа"
22.00 УЕФА Лига Европа, пряко:
00.00 Студио "Лига Европа"
00.30 "Изчезнали" - сериал, еп.8
01.30 "Последният кораб" - сериал, с.5

еп.3
02.30 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с.4 еп.5
03.30 "Стоте" - сериал, с.4 еп.8
04.30 "Готъм" - сериал, с.5 еп.4

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив" /п./ -
сериал

06.00 "Теория за големия взрив" - сери-
ал, с.7 еп.19, 20

07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./

- сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
10.00 "Сержант Билко" - комедия (САЩ,

1996), режисьор Джонатан Лин, в
ролите: Стив Мартин, Дан Акройд,
Фил Хартман, Джон Ортиз 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.7, 8
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,

еп.86
20.00 "На гости на третата планета" -

сериал, еп.39
20.30 "Преспав" - сериал, еп.57, 58
22.00 "Супер екипаж" - сериал, с.2 еп.6,

7
23.00 "Двама мъже и половина" - сери-

ал, с.3 еп.5, 6
00.00 "Сержант Билко" /п./ - комедия

(САЩ, 1996)
02.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /

п./
04.00 "Комиците и приятели" - комедий-

но шоу (есен 2019)

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" - сериал, с.3 еп.2 /
п./, 3

08.00 "Матрицата: Революции" - фантас-
тика, екшън, трилър (Австралия,
САЩ, 2003), режисьори Анди Уа-
човски и Лари Уачовски, в ролите:
Киану Рийвс, Лорънс Фишбърн,
Кари-Ан Мос, Хюго Уивинг, Мони-
ка Белучи, Джейда Пинкет Смит,
Нона Гей и др.

10.45 "Фамилията" - сериал, с.3 еп.4
12.00 "Фантастичната четворка" - ек-

шън, фантастика (САЩ, 2015), ре-
жисьор Джош Транк, в ролите:
Майлс Телър, Кейт Мара, Майкъл
Джордан, Тоби Кебъл, Джейми Бел,
Тим Блейк Нелсън, Дан Кастелане-
та и др.

14.00 "Кубо и пътят на самурая" - анима-
ция, преключенски, семеен (САЩ,
2015), режисьор Травис Найт

16.00 "Безумна любов" - романтичен,
драма (САЩ, 2014), режисьор Шо-
на Фести, в ролите: Габриела Уайлд,
Алекс Петифър, Брус Гринууд, Джо-
ли Ричардсън и др.

18.15 "Истински лъжи" - екшън, комедия,
романтичен (САЩ, 1994), режи-
сьор Джеймс Камерън, в ролите:
Джейми Лий Къртис, Арнолд Швар-
ценегер, Бил Пакстън, Чарлтън Хес-
тън, Том Арнолд, Тиа Карере и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Еди Орела" - спортен, драма (Ве-

ликобритания, САЩ, Германия,
2016), режисьор Декстър Флечър,
в ролите: Тарън Еджъртън, Хю
Джакман, Кристофър Уокън, Рюне
Темте, Тим Макинърни и др.

23.15 "Три сестри" - драма (САЩ, 2005),
режисьор Артър Алън Сайделман,
в ролите: Елизабет Банкс, Мария
Бело, Ерика Крисчънсен, Тони Гол-
дуин, Ерик Маккормак, Алесандро
Нивола, Стивън Кълп, Крис О`До-

нъл и др.
01.30 "Фамилията" /п./ - сериал, с.3

еп.3, 4
03.30 "Скрити числа" - биографичен, дра-

ма, исторически (САЩ, 2016), ре-
жисьор Тиодор Мелфи, в ролите:
Октавия Спенсър, Джанел Моне,
Тараджи Хенсън, Глен Пауъл, Ке-
вин Костнър, Кирстен Дънст, Джим
Парсънс, Махършала Али и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

06.30 "Здравей, България" - сутрешен
блок

09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъ-

щери" - сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сери-

ен 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 - централна

емисия
20.00 "Откраднат живот: Антитела" (пре-

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

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

филм, сезон 20
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 дъ-

щери" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

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

07.10 "Загадки при разпродажби: Убий-
ство като по роман" - мистерии с
уч. на Лори Лафлин, Сара
Стрейндж, Стив Бачич и др. /п/

09.00 "Загадки при разпродажби: Дос-
пехи на смъртта" - мистерии с уч.
на Лори Лафлин, Сара Стрейндж,
Стив Бачич и др.

11.00 "Луди години" - биографична дра-
ма с уч. на Уинона Райдър, Андже-
лина Джоли, Британи Мърфи, Джа-
ред Лето, Ванеса Редгрейв, Упи
Голдбърг и др. /п/

13.30 "Вестник на властта" - биографич-
на драма с уч. на Мерил Стрийп,
Том Ханкс, Сара Полсън, Брус
Грийнууд, Брадли Уитфорд и др.

16.00 "Скелети близнаци" - романтична
комедия с уч. на Бил Хейдър,
Кристен Уиг, Люк Уилсън и др.

17.45 "Часът на чудовището" - фантасти-
ка с уч. на Сигорни Уивър, Фели-
сити Джоунс, Луис МакДугъл, Тоби
Кебел и др.

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

21.00 "Хем боли, хем сърби" - романтич-
на комедия с уч. на Бен Стилър,
Мишел Монахан, Малин Акерман,
Джери Стилър, Роб Кордри, Кар-
лос Менсия и др.

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

00.10 "Механикът" - екшън с уч. на
Джейсън Стейтъм, Бен Фостър,
Доналд Съдърланд, Тони Голдуин,
Джеф Чейс и др. /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 24 септември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ГГГГГорещо
Минималните температури утре ще бъдат от 11 до 16

градуса. Ще остане почти тихо или със слаб вятър от югоиз-
ток-изток по Черноморието.

Днес  ще се появи и усилва вятърът от югоизток и юг,
който северно от планините и в източните райони ще бъде
силен. Минималните температури ще са от 11 до 16 градуса.
Максималните  ще достигнат 28 до 33 градуса.

В петък и събота отначало в западните райони вятърът ще
се ориентира от северозапад и с него ще нахлува студен
въздух.

Облачността ще се увеличи и ще завали дъжд, който на
много места ще бъде интензивен.

Валежите ще обхванат по-голямата част от страната, но
след обяд и привечер от запад на изток ще спират. Максимал-
ните температури в съботния ден ще бъдат от 27 до 33
градуса, но от запад на изток ще се понижават.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Еди Орела" - спортен,
драма (Великобритания, САЩ, Германия, 2016),

режисьор Декстър Флечър, в ролите: Тарън
Еджъртън, Хю Джакман, Кристофър Уокън, Рюне

Темте, Тим Макинърни и др.
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Музикалният фестивал
Софийски музикални
седмици е част от Кален-
дара на културните съби-
тия на Столична община
за 2020 г. и e носител на
лейбъла за качество
"Европа за фестивалите,
фестивалите за Европа"
на Европейската фести-
вална асоциация.

В тазгодишното си 51-во
издание фестивалът вклю-
чи заглавието "Телефонна
зависимост" - спектакъл в
две действия по моноопе-
рата "Човешкият глас" от
Франсис Пуленк със

„Мулан“ е най-гледаният филм у нас
Игралната версия на анимацията на "Дисни" от 1998 г. - "Мулан",
която излезе преди десет дни у нас, продължава да е най-гледаният
филм. За това време историята на Хуа Мулан, която се представя за
мъж, за да спаси и замести баща си от влизането в императорската
армия, е гледана от 20 878 зрители и има 229 004 лева. На втора
позиция е комедията с Робърт де Ниро "Войната с дядо".

„Момо“ - странната история за детето, което
върна откраднатото време
Спектакълът на неподражаемия тандем Веселка Кунчева - Мариета
Голомехова става част от програмата на Театър Азарян, а премиера-
та е на 30 септември в НДК. Спектакълът е по романа на Михаил
Енде и разказва историята за времекрадци и за едно дете, което
връща на хората откраднатото време.

�

Íàêðàòêî

Ñîôèéñêè ìóçèêàëíè ñåäìèöè ñúñ
ñïåêòàêúë íà Ñöåíà „Ñúëçà è ñìÿõ"

солист Марияна Панова -
сопран, както и камерната
опера "Телефонът" от Джан
Карло Меноти, чиито
солисти бяха Станислава
Момекова - сопран, и
Йосиф Славов - баритон.

Участваха и актьорът
Николай Серафимов, на
рояла бе Драгомир Йоси-
фов. Представлението бе
на 23 септември на Сцена
"Сълза и смях".

В програмата на феста
до 1 октомври ще бъдат
отбелязани и годишнини
от рождението на Хенри
Пърсел, Карл Щамиц,

Камерният оркестър -
Хасково с диригент Цанис-
лав Петков ще подари на
Хасково концерт по повод
1 октомври - Световния ден
на музиката. Концертмайс-
тор е Таня Ангелова, а со-
лист Петър Македонски -
тромпет.

Двама художници ще по-
лучат Националната награ-
да за живопис "Захари Зог-
раф" през тази година - Ан-
дрей Даниел (посмъртно) и
Вихрони Попнеделев, съоб-
щи проф. Аксиния Джуро-
ва, председател на жури-
то. Призът е сред най-ав-
торитетните отличия в гил-
дията на художниците. Не-
гови носители от 1972 г. на-
сам са били творци като
Светлин Русев, Александър
Поплилов, Дечко Узунов,
Тома Върбанов, Стоян Ве-
нев, Димитър Киров, Тео-
фан Сокеров, Георги Божи-
лов, Станислав Памукчиев,
Николай Майсторов, Румен
Скорчев.

"И Андрей Даниел, и Вих-
рони Попнеделев са емб-
лематични представители
на хитовата авангардна
група до 1989 г. Групата

Àíäðåé Äàíèåë è Âèõðîíè Ïîïíåäåëåâ ñ
Íàöèîíàëíàòà íàãðàäà „Çàõàðè Çîãðàô“

Това са трети издания на интересните четива. В
"Шести отдел" се разказва за дейността на уникал-
ната структура на Държавна сигурност, получила
известност едва след 1989 г. Авторът е дългогоди-
шен служител и последен началник на отдела и от
позицията на своя опит "от първо лице" разказва
увлекателно и компетентно за пресичането на прес-
тъпната дейност и предотвратяването на вредни за
държавата последици в няколко направления: по-
литическо, икономическо и опазване на културно-
то наследство. Особено интересен е разказът за
оперативното наблюдение с превантивна цел вър-
ху членовете на семейството на Тодор Живков.
Както и разработката и разследването на Живков
след Ноемврийския пленум на ЦК на БКП 1989 г.

В сборника с портрети и есета "Български об-
рази" проф. Димитър Иванов разгръща широка

ÊÍÈÃÈ

Издателство "Земя"

пусна на пазара

две нови заглавия

с автор

проф. Димитър

Иванов:

"ШЕСТИ ОТДЕЛ" и

"БЪЛГАРСКИ

ОБРАЗИ"

панорама на лица и характери във вековната ни
история: от тракийските богове, през среднове-
ковните светци войни и владетели до политици и
държавници на XX и XXI век. Представени са "в
обем и в цвят" българи, които вече са се записа-
ли в историята или в момента я пишат. Сред тях
са държавни глави и министър-председатели от
Царство България, от Народната република и от
днешния ден. Наред с тях са представени писате-
ли, дипломати, генерали, спортисти. Присъстват
и образи "в негатив" - политически ренегати и
лицемери, олигарси и силови босове - всеки от
тях със следа в обществената памет.

Заявки за книгите може да направите в ре-
дакцията на в. "Земя" - София 1000, ул. "Пози-
тано" 20а, тел: 02/ 944 10 26, или на e-mail:
zemia_core@abv.bg. Цена по 10 лв. за книга.

В програмата са включе-
ни произведения на Коре-
ли, Хендел, Неруда, Холст,
Леви. Концертът ще се със-
тои на 28 септември от 19.00
ч. в голямата зала на Дра-
матичен театър "Иван Ди-
мов". Входът ще бъде сво-
боден за посетители. ç

"Градът" тогава предлагаше
алтернативни решения на
представяне на изкуство-
то извън галерията", отбе-
ляза проф. Джурова. И из-
тъкна запазената свобода
и бунтарско отношение у
отличените художници. Из-
ложбата е в галерията "За-
хари Зограф" в Самоков и
ще остане там поне 20 дни.

Лудвиг ван Бетовен,
Йордан Дафов, Кирил
Илиевски, Христо Йоцов.

Днес в зала НМА проф.
д-р Анелия Янева ще пред-
стави книгата на Маша
Илиева "Исторически тан-
ци". В следващите дни в
концертен комплекс "Бъл-
гария" - Студио "Музика",
фестивалната публика ще
се запознае с книгата на
Илия Граматиков "Инстру-
менталните концерти на Ге-
орги Арнаудов". Доц. д-р
Момчил Георгиев е селек-
ционер на фестивалната
програма. ç

"Като преглеждам пред-
ставяните автори, наистина
- всяко време се (само)из-
разява и изгражда чрез
създаденото от него изкус-
тво. Галерията в Самоков -
всеки победител оставя
своя работа - показва бъл-
гарското изкуство на ХХ век
до ден днешен", допълни
проф. Аксиния Джурова. ç

Галерия "Възраждане" ще
представи за първи път в
Пловдив изложбата "Родоп-
ски сънища" на Костадин
Жиков.

Експозицията ще продъл-
жи три седмици, до
12.10.2020 г. Краси Алексие-
ва казва: "Показваме пей-
зажната концепция на един
деликатен творец".

Роден през 1988 г. Завър-
шва бакалавър по живопис
във ВТУ "Св. св. Кирил и Ме-
тодий", Велико Търново.
През 2010-2011 г. придобива

Êàðòèíèòå íà Êîñòàäèí Æèêîâ
ïîêàçâà ãàëåðèÿ „Âúçðàæäàíå“

учителска правоспособност
(учител по изобразително
изкуство) и през 2012-2013
г. завършва магистратура
по живопис във ВТУ "Св. св.
Кирил и Методий", при доц.
Цветан Колев.

Има осъществени две са-
мостоятелни изложби: 2017
г. - изложба "Непал", София,
БНП Париба; и през 2015 г.
- изложба "Пейзажът" - га-
лерия "Класика", София.
Има множество участия в
общи изложби и изложби
конкурси в България. ç

Êàìåðíèÿò îðêåñòúð - Õàñêîâî ùå èçíåñå
êîíöåðò çà Ñâåòîâíèÿ äåí íà ìóçèêàòà

Доц. д-р Момчил Георгиев

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев


