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Свободата
на печата
е майка
на всички
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През август средният лихвен процент по
потребителските кредити се е повишил с
0.07 пр. п. до 8.26%, а годишният про-
цент на разходите (ГПР) по тези кредити -
с 0.11 пр. п. до 8.78%. При жилищните
кредити в левове средният лихвен процент
се повишава с 0.02 пр. п. до 2.49%, а ГПР

Áàíêèòå âäèãàò
ëèõâèòå, ñî÷àò
äàííèòå íà ÁÍÁ

- с 0.05 пр. п. до 2.76%. Средният лихвен
процент по другите кредити в левове на-
раства с 0.16 пр. п. до 3.20%. В същото
време активното теглене на кредити про-
дължава, като обемът на новите потреби-
телски заеми се повишава с 4.2%, а този
на предоговорените кредити - с 2.9%. ç
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След два месеца на
сравнително ниски нива
на заразени с COVID-19 в
няколко района на Гърция
е фиксирано рязко
покачване на разпростра-
нението на вируса,
съобщават от Здравното
министерство. Тревожни
са данните и прогнозите
на лекарите в Патра с
398% покачване на
заразените, Лариса - с
49%, и в Солун - с 34%.
Лекарите отчитат като
грешка отваряне на
училищата без предпазни
мерки, защото много от
децата са се заразили.
Същевременно част от
страната показва спад на
разпространението на
вируса. Такива са и
районите до границата с
България- Александрупо-
лис и Ксанти. Там местни-
те жители и туристите
спазват сами предпазните
мерки - маски и дистан-
ция. Лекарите препоръч-
ват и на туристите да се
тестват по -често, както
и да следят епидемичната
обстановка в районите,
които посещават. Отново
се засили ваксинирането
в Гърция, отчитат здрав-
ните власти. ç

Ãúðöèÿ î÷àêâà
íîâà COVID
âúëíà çàåäíî
ñ åñåííèÿ ãðèï

Българският национал
Валентин Антов попадна в
идеалния отбор на
последния кръг от Лигата
на нациите. 21-годишният
защитник на Монца беше
отличен за силното си
представяне за България
при победата с 1:0 като
гост на Северна Македо-
ния от турнира на УЕФА.
Популярният профил в
Туитър за футболна
статистика и анализи Sofa
Score оцени представяне-
то на Антов с 8,0 по
десетобалната система.
В идеалния отбор попадна
и друг бивш играч на
ЦСКА. Това е естонският
бранител Карол Метс,
който бе оценен с 8,4.
Дания е единственият тим,
представен с двама
играчи в състава - това
са вратарят Каспер
Шмайхел и плеймейкърът
Кристиан Ериксен. ç9
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Äà âèäèì êîé å
ïîâå÷å áúëãàðèí,
îòêîëêîòî
áðþêñåëñêè ÷èðàê

е бива да се
прекалява със
случилото се на
стадиона в Скопие.

Н

Нетната печалба на
"Газпром" през първа-
та половина на 2022 г.
е достигнала 2,514 три-
лиона рубли според
Международните
стандарти за финансо-
ви отчети. Това предаде

Íåòíàòà ïå÷àëáà íà „Ãàçïðîì“ å 2,6 ïúòè
ïî-âèñîêà îò ìèíàëîãîäèøíàòà

Подобни изстъпления
се случват всеки ден във
всяко македонско учили-
ще, където хладнокръвно
разтерзават Българската
История.

И няма защо нашите
политици слабаци да се
правят с късна дата на
герои с излишните си
декларации.

Да бяха по-неотстъп-
чиви пред лукавия
Макрон, който ги вкара в
съглашателския си капан.

Впрочем френският
президент никога няма да
си позволи подобно
"свободно" отношение към
френската история -
понеже ще го обесят на
Айфеловата кула.

Ние сме други -
винаги се отплесваме от
най-важното.

В случая от съдбонос-
но значение е да опазим
Историята си - да опазим
Истината за нея.

Снощната диващина е
масова практика - на
всякакви нива.

Иначе при последното
преброяване на македон-
ското население нямаше
само няколко хиляди
души да настояват, че са
българи.

Скоро и те ще бъдат
стопени/заличени.

Важното е да не бъде
прекроена/унизена
Историята ни.

Спасението е в един
референдум, който да
окуражи страхливите ни
властници - и те отново
да се "хванат" за ветото,
което е нашият спасите-
лен пояс.

Иска се само малко
смелост.

Да видим кой ще я
прояви - кой е повече
българин, отколкото
Брюкселски чирак.

Трябва ли да се
напомня, че е велика
чест да опазваш Истори-
ята си?

азовата връзка България - Гърция, по
която очакваме по 1 милиард кубически
метра азерски природен газ на годиш-
на база, вече има издаден Акт 16,
съобщи служебният регионален минис-
тър Иван Шишков и показа документа
пред журналистите: "Ето го! Имаме
разрешение за ползване за газовата
връзка между България и Гърция! Тя
не е плод на никакви документални
компромиси. Служебният кабинет
рапортува пред вас с една от основни-
те задачи, които имахме да свършим.
Обектът е завършен и на 1 октомври
ще бъде пуснат в експлоатация в
истинския смисъл на думата, без да се
притесняваме и без да има нарушение
на никакви норми в България".

Áúëãàðèÿ è îùå 14 ñòðàíè

èñêàò òàâàí íà öåíèòå

íà ãàçà çà öåëèÿ ÅÑ
Същевременно стана ясно, че Бълга-

рия и още 14 страни - членки на Евро-
пейския съюз, настояват за общоевро-
пейски таван на цените на целия внос
на едро на природен газ, съобщава
"Евронюз". Документът е подписан от
Белгия, България, Хърватия, Франция,
Гърция, Италия, Латвия, Литва, Малта,
Полша, Португалия, Румъния, Слова-
кия, Словения и Испания.

агенция ТАСС, цитира-
на от Радио Китай.
Числото е 2,6 пъти по-
високо от същия
период на миналата
година и надминава
комбинираните печал-
би на "Газпром" за

последните две години.
Според експерти
основната причина за
бързия ръст на печал-
бите е рязкото увели-
чение на средната
цена на природния
газ, изнасян от "Газп-

Èíòåðêîíåêòîðúò
с Гърция има Акт 16

< 5

ром" през първата
половина на тази
година. Средната цена
на природния газ е
около 3,5 пъти по-
висока, отколкото
през същия период
на 2021 г. ç

Община
Русе,

Спортен
клуб

"Компас-
крос"

и Русенският
универ-

ситет бяха
домакини на

четири
старта по
спортно
ориенти-

ране - 48-о
издание на
Купа "Русе".
В състезани-
ята участваха

634-ма
състезатели
от 40 клуба
от страната
и участници
от Румъния
и Япония

Снимка
"Дарик"

Кеворк
КЕВОРКЯН
От www.kevorkkevorkian.com
(Заглавието е на ЗЕМЯ)

ÌÍÅÍÈÅ < 7

Èìà ëè
îñíîâàíèå
ÿäðåíàòà
èñòåðèÿ
â ñòðàíèòå
îò ÍÀÒÎ?
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ÌÎ äàðÿâà çèìíè îáëåêëà
íà óêðàèíñêàòà àðìèÿ

Възможностите за
оказване на хуманитарна
и военно - техническа
помощ на Украйна са
били обсъдени във втор-
ник на министъра на
отбраната Димитър Стоя-
нов с посланика на Украй-
на Виталий Москаленко,
съобщиха от Министерст-
вото на отбраната.

"Министерството на
отбраната се включва в
оказването на хуманитар-
на и военно - техническа
помощ на Украйна. Пре-
доставяме дарение от 350
медицински пакета за 35
000 украински военнослу-
жещи", посочил министър
Стоянов. Инициирана е
процедура за предоставя-
не като дарение на зимни
облекла за украинската
армия, заявил още минис-
търът на отбраната, цити-
ран от пресцентъра на
военното ведомство.

Посланик Виталий
Москаленко е изказал
благодарност на министър
Стоянов за настаняването

Âîåííèòå ïðåäîñòàâèõà
íà ïîñëàíèê Ìîñêàëåíêî
350 ìåäèöèíñêè ïàêåòà

на украински граждани в
почивни станции на воен-
ното ведомство. "Минис-
терството на отбраната
продължава да се грижи
за украински граждани,
потърсили спасение в
България. Към днешна
дата в две почивни бази
на Изпълнителна агенция
"Военни клубове и военно-
почивно дело" са настане-
ни общо 214 души, от
които 161 възрастни и 53
деца до 13 години", посо-
чил българският министър
на отбрана Стоянов.

В разговорите е бил
подчертан и приносът на
България към Доверител-
ния фонд на НАТО за
възстановяване и рехаби-
литация на украински
военнослужещи. Обсъдени
са били възможности за
продължаване на ангажи-
мента на страната ни за
възстановяването и реха-
билитацията на украински-
те военнослужещи в
рамките на Доверителния
фонд на Алианса.

На срещата са присъст-
вали още заместник-
министрите на отбраната
Теодора Генчовска и Кате-
рина Граматикова, начални-
кът на политическия каби-
нет Владко Владов, дирек-
торът на дирекция "Отбра-
нителна политика и плани-
ране" бригаден генерал
Радостин Илиев.

Припомняме, че през
май Народното събрание
гласува решение за пре-
доставянето на хуманитар-

Загиналите и
пострадалият от
мълния в София са
сирийски граждани

Тримата загинали и
единият пострадал от
паднала мълния в
София са сирийски
граждани. Това съобщи-
ха от Центъра за
спешна медицинска
помощ - София.
Четиримата са на
възраст 20 - 30
години, допълниха от
Центъра. Пострадалият,
който е бил в много
тежко състояние, е
настанен в болница
"Пирогов".
Повече от 40 000
мълнии паднаха във
вторник над България.
В София само за
половин час в разгара
на стихията броят им
надмина 800.

МВР: На избиратели
се раздават по 100
лв. за вота

Купеният вот в момента
струва около 100 лв.
Това заяви зам.-
главният секретар на
МВР Станимир Станев
пред Нова телевизия.
Той описа и схема за
купуване на гласове, за
която твърди, че е нова,
но в публичното прост-
ранство е известна и в
миналото. "Фирми, които
са близки до общините,
на които се възлагат
определени строителни
дейности, генерират
печалба и част от нея се
отделя за купуване на
гласове", обясни Станев.
Той посочи, че полиция-
та провежда акции
срещу изборната
търговия от 19 август
насам. "Към момента
имаме 449 регистрирани
престъпления, образува-
ни са 194 досъдебни
производства, като
бързите са 143.

Условна присъда за
подпалвача на
българския център в
Битоля

Ламбе Алабаковски,
който през юни т.г.
запали входната врата
на Културния център
"Иван Михайлов" в
Битоля, е получил
шестмесечна условна
присъда, съобщи БТА.
Това е потвърдил за
Радио Свободна Европа
в Република Северна
Македония адвокатът
му Дарко Стефановски.
Алабаковски се е
признал за виновен, а
присъдата, няма да
бъде изпълнена, ако в
следващите две години
той не извърши ново
престъпление, е
уточнил пред изданието
адвокатът му.

Íàêðàòêî



Министерството на електрон-
ното управление ще предостави
днес достъп до изходния код на
машините за гласуване на пред-
ставителите на политическите
партии, съобщиха от пресцентъ-
ра на министерството.

Достъп до кода ще получат
формациите, които са регистри-
рани в публичния електронен ре-
гистър на Централната избирател-
на комисия (ЦИК) на представи-
телите в процеса на удостоверя-
ване по чл. 213а от Изборния
кодекс, както и на международ-
ни наблюдатели.

Предоставянето на достъпа до
изходния код се случва за първи
път, изпълнявайки чл. 213а, ал 3
от Изборния кодекс, припомнят

Äàâàò äîñòúï íà ïàðòèèòå äî èçõîäíèÿ êîä
íà ìàøèíèòå çà ãëàñóâàíå

от министерството.
С решение от 5 септември

2022 г. Централната избирател-

ропейския съюз и персоналът
изтича още от обучението на ме-
дици. Има недостиг на медицин-
ски персонал, възрастта на ле-
карите се увеличава, сестрите
и акушерките намаляват главо-

Äèðåêòîðè íà îáùèíñêè áîëíèöè: Íÿìà ëåêàðè è ñåñòðè
Управителният съвет на Сдру-

жението на общинските болници
посочи пред политическите пар-
тии проблемите в сектора на
пресконференция в БТА.

"Искаме здравеопазването да
е надпартийно, а не ляво или дяс-
но", категорични са от Сдружени-
ето на общинските болници, кои-
то изказаха пред представители
на политическите сили проблеми-
те на общинското здравеопазва-
не, цитирани от "Нюз.бг" От Сдру-
жението смятат, че "българската
здравна система е донор на Ев-

ломно.
Председателят на Управителния

съвет Неделчо Тотев, който е ди-
ректор на болницата в Чирпан,
обобщи проблемите. На първо мяс-
то персоналът е в застаряваща въз-
раст - на много места в пенсионна
и дори извън пенсионна възраст,
на второ място - управители на об-
щински болници искат финансира-
нето по операции и клинични пътеки
да е равно с държавните болници.

"Искаме ясно законодателство,
което да не дава преимущество на
хора и субекти и да фаворизира

дадени лечебни заведения... Не
искаме да виждаме как опреде-
лени хора в системата се облаго-
детелстват", посочи директорът на
МБАЛ - Севлиево Пламен Цеков.

По отношение на липсата на
кадри Цеков посочи като пример
болницата в Силистра, където ис-
кат да затварят АГ - отделението
заради "липса на двойки и рабо-
та". Цеков даде и пример за нес-
праведливо финансиране: В об-
щинска болница операцията на
апандисит е 300 лв., в държавна
болница - 1000 лв.ç

цеса на удостоверяване. Това ще
се извърши в контролирана и
защитена среда в министерство-
то, според изработени за целта пра-
вила, които описват всяка стъпка
от процеса.

Предоставянето на достъп до
изходния код на машините за гла-
суване е поредната стъпка на Ми-
нистерството на електронното уп-
равление към прозрачността и чес-
тността на изборния процес, уве-
риха от ведомството.

На 19 септември в Министерс-
твото на електронното управление
беше извършена последната стъп-
ка от удостоверяването на маши-
ните за гласуване - доверено изг-
раждане на софтуера на устройст-
вата и генериране на хеш кода.ç

на комисия разреши достъпа до
изходния код на регистрираните
политически наблюдатели по про-

Над 9300 машини са приготвени за изборите на 2 октомври

България продължава да оказва подкрепа на Украйна, но без директни
доставки на военна техника и оръжие

Снимка Министерство на отбраната

на, финансова и военно-
техническа помощ на
Украйна, като последната
трябваше да се изразява
в ремонт на украинска
военна техника. В края на
август обаче служебният
министър на отбраната
заяви, че към момента на
територията на България
не се извършва такъв
ремонт. Имало обаче
подписано рамково спо-
разумение и заявка за
ремонт.ç
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ÁÑÏ: Íÿìà äà äîïóñíåì õîðàòà äà
ñòóäóâàò è ãëàäóâàò ïðåç çèìàòà

"През февруари замра-
зихме цените на тока за
домакинствата и така
спасихме хиляди семейст-
ва от студа. Увеличихме
заплати, детски, майчинст-
во, пенсии, ваучери за
храна, за да няма глад.
Така ще направим и сега
в бъдещо правителство:
ще наложим таван на
цените, ще увеличим
минималната заплата, ще
предложим необлагаем
минимум, преизчисление
на пенсиите и увеличение
на вдовишките надбавки,
помощи за енергийно
бедните. Няма да допус-
нем хората да студуват и
гладуват през зимата.

Има пари в бюджета
за тези мерки. Борисов
лъже и плаши с финансов
апокалипсис. Важно е кой
за какво иска да се
харчат парите от бюдже-
та. Ние сме категорични,
че те са необходими за
увеличаване на доходите
и стабилизация на иконо-
миката. Готови сме ведна-
га да започнем с 10
закона, които ще гаранти-
рат спокойствие на се-
мействата и стабилност
на България."

Това заяви лидерът на
БСП Корнелия Нинова
при посещението си в
Монтана. Тя бе посрещна-
та от водача на листата
на "БСП за България" в
града Ирена Анастасова и
цялата листа на левицата.
БСП - Монтана отбеляза и
120 години от създаването
си. На събитието присъст-
ва и водачът на листата
на "БСП за България" във
Враца Атанас Зафиров.

"Работещата икономи-

Ðàáîòåùàòà èêîíîìèêà ùå ñå
ñïðàâè ñ äåìîãðàôñêàòà êðèçà,
êàòåãîðè÷íè ñà ñîöèàëèñòèòå

ката ще се справи с
демографската криза,
както и с регионалното
развитие, освен политики-
те в образование и здра-
веопазване. Акцент в
програмата на БСП е
справянето с демографс-
ката криза - един от
националните надпартий-
ни проблеми, които ни
тревожат истински вече
10 години", каза кандида-
тът за народен представи-
тел от листата на "БСП за
България" за Стара Заго-
ра Пламен Караджов.
Караджов и Галина Госпо-
динова - кандидат за
48-ото НС, бяха гости в
студиото на телевизия
"Загора".

"Надпартийна тема е и
кризата с енергоносители-
те, която  засяга всички
българи. Трябва да се
търси обединително
решение, далеч от партий-
ните централи. Консенсус
изисква и външната ни
политика. Напоследък
конфронтацията по раз-
лични въпроси нараства в
обществото и смятам, че
и националните, и местни-
те проблеми, свързани с
региона, имат необходи-
мостта от надпартийни
решения", подчерта Кара-
джов.

По думите на кандида-
тите 7 месеца в управле-
ние  на държавата са
ясно доказателство, че
БСП  не само обещава, а
и изпълнява казаното. "За
нас най-важен е човекът,
той е в центъра на наша-
та програма. Като се
почне от подкрепата на
младите семейства, увели-
чаване на основните


Íà òîçè äåí

Събития
 480 пр. н. е. - Гръко-персий-

ски войни: състои се битката при
Саламин, в която гръцката флота
под ръководството на Темистокъл
побеждава персийската флота, ко-
мандвана от Ксеркс I.
 1913 г. - Подписан е Цариг-

радският договор между Царст-
во България и Османската импе-
рия.
 1938 г. - Обединеното крал-

ство, Франция, нацистка Герма-
ния и Италия подписват Мюнхен-
ското споразумение, което поз-
волява на Германия да окупира
Судетската област в Чехослова-
кия.
 1970 г. - Народна републи-

ка България подписва спогодба
за икономическо и техническо
сътрудничество в областта на
нефта с Ирак.
Родени
 106 г. пр. н. е. - Помпей

Велики, римски държавник и пъл-
ководец
 1518 г. - Якопо Тинторето,

италиански художник, маниерист
 1547 г. - Мигел де Серван-

тес, испански романист, драма-
тург и поет
 1758 г. - Хорацио Нелсън,

британски адмирал
 1843 г. - Михаил Скобелев,

руски генерал
 1858 г. - Вела Благоева, бъл-

гарска социалистка
 1864 г. - Мигел де Унамуно,

испански философ
 1901 г. - Енрико Ферми, ита-

лиански физик, Нобелов лауреат
 1904 г. - Николай Островс-

ки, съветски писател
 1912 г. - Микеланджело Ан-

тониони, италиански режисьор,
писател и художник
 1936 г. - Силвио Берлуско-

ни, италиански политик и биз-
несмен
 1943 г. - Лех Валенса, пол-

ски дисидент и политик, Нобе-
лов лауреат
Починали
 1902 г. - Емил Зола, френс-

ки писател
 1930 г. - Иля Репин, руски

художник
 2009 г. - Павел Попович, съ-

ветски космонавт
 2012 г. - Серги Йоцов, бъл-

гарски футболист и треньор

социални разходи като
майчински, детски над-
бавки, вдигане на мини-
малната работна заплата
на 850 лв. или да стане
50% от средната за
България. БСП е за
повишаване  доходите на
българските граждани.
Политиката ни към роди-
телите, респ. към ученици-
те за безплатни  учебници
и лекарства  за деца и
възрастни над 75 г. е част
от социалния ни пакет",
заяви Господинова.

"Когато едно семейст-
во припознае държавната
политика за своя и усети
на гърба си и подкрепата
на правителството, и
подкрепата на общината,
тогава може да съгражда
бъдещето си безпрепятст-
вено и да говорим за
борба с демографската
катастрофа", допълни
социалистката.

"Комплексът "Марица-
изток", още една нацио-
нална тема, е  ключов
обект за България и
региона и той  трябва да
продължи да работи на
пълната си мощност,
съобразен с екологични и

технологични съвременни
стандарти. Бихме прика-
нили политиците, кандида-
тите за 48-о НС и бъдещи-
те депутати да спрат да
коментират затварянето
на "Марица-изток", след
тази зима едва ли ще се
говори за Зелена сделка,
виждаме какво става в
Европа, отварят се въглищ-
ни централи, ние трябва да
говорим за развитието на
нашата централа,  за
притока на капитал и
хора", призоваха към
бдителност по тази тема
Караджов и Господинова.

Те определиха пробле-
ма със здравеопазването
в Старозагорска област
като изключително  прио-
ритетна тема за държава-
та и обществото. По
думите им БСП има
стратегия за премахване
статута на търговските
дружества на болниците и
за реформиране на систе-
мата, така че да стане
ефективна.

"Обещаваме, но и
изпълняваме - на 2 октом-
ври нека избирателите да
посочат в бюлетината 28",
призоваха социалистите.ç

"Освен страха от високите
сметки хората имат още един,
още по-голям страх и това е стра-
хът от война. Българите не бива
да допускаме партиите, които са
готови да ни въвлекат във война,
да направят мнозинство. Диле-
мата е между незабавни прего-
вори за мир и призиви за война
до победен край."

Това заяви лидерът на "Изп-
рави се България" Мая Маноло-
ва в разговора си с Цветанка Ри-
зова в предаването "Лице в ли-
це" по бТВ. Манолова определи
темата за войната в Украйна ка-
то разломна линия на предстоя-
щите избори. "Изправи се Бълга-
рия" стои категорично зад мира

Ìàíîëîâà: Äà íå äîïóñíåì ìíîçèíñòâî íà
ïàðòèèòå, êîèòî ùå íè âúâëåêàò âúâ âîéíàòà

и за провеждане на мирни прего-
вори. Според нея няма как да си
разписвал за износ на оръжие и
сега да се правиш на гълъб на
мира. Манолова призова хората
да не гласуват за големите пар-
тии, които са готови да ни въвле-
кат във война. С големите партии
идват големите компромиси и го-
лемият резил, както видяхме след
мача с Македония. А да гласуват
за партията, която стои до хора-
та през времето, защитава тех-
ните интереси и го е доказала във
времето".

"Кампанията НЕ ПЛАЩАЙ ид-
ва да каже на институциите, че
60% по-скъпа вода, парно, дърва
за огрев над 200 лв., пелети 1000

лв./тон, природен газ 5 пъти по-
скъп, метан - 6 лева, горива с
левче отгоре - всичко това е аб-
солютно непосилно за плащане
от българските домакинства. Тази
кампания е нашият протест, бунт,
гражданско неподчинение, с кое-
то искаме първо да разобличим
монополистите и институциите, ко-
ито им опъват чадър" - заяви ли-
дерът на "Изправи се България".

Манолова припомни случая
със столичната "Топлофикация" и
надписаните с 20% ДДС вместо
9% ДДС сметки - "Там, където е
светнал прожекторът на "Не пла-
щай", се установяват огромни зло-
употреби. Ние разобличихме мо-
нополиста "Топлофикация", че е

надписал сметките на столичани с
11%, запалихме фактури пред сгра-
дата на дружеството, КЕВР се раз-
пореди и "Топлофикация" издаде
нови фактури с 11% по-ниски" -
каза Манолова. Случаят с водата
в с. Караисен, област Велико Тър-
ново, където въпреки спряното во-
доподаване бяха начислени слу-
жебно по 5 кубика за всеки от
месеците на безводие на абона-
тите, също бе част от кампанията
НЕ ПЛАЩАЙ на формацията.

Към момента от "Изправи се
България" определят кампанията
като предупреждение да бъдат въ-
ведени мерки, които да подкре-
пят домакинствата, така че хора-
та да оцелеят през зимата.ç
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Âîé÷åõîâñêè "èçïàðè" íàäåæäèòå
íà ðîäíèòå ôåðìåðè çà
ñïðàâåäëèâîñò íà ïàçàðà íà çúðíî

Лошо им се пише на
българските зърнопроиз-
водителите след вчераш-
ното заседание на минис-
трите на земеделието на
ЕС, където единодушно
беше решено, че "Евро-
пейската комисия наблю-
дава постоянно ситуация-
та на пазарите в Общ-
ността и към момента
няма данни за негативни
ефекти върху европейски-
те фермери, породени от
преминаването на зърно
от Украйна през "коридо-
рите за солидарност".
Това съобщи на прескон-
ференция еврокомисарят
по земеделие Януш Вой-
чеховски, организирана
веднага след заседанието
на министрите в началото
на тази седмица, чиято
основна тема бяха про-
тестите на земеделци от
Източна Европа. Припом-
няме, че преди десетина
дни производителите
организираха мирни
демонстрации с настоява-
не да бъде наложен
фитосанитарен контрол
върху безмитния внос от
Украйна, който е по-евтин
от европейския и прави
дъмпинг на пазара на
основните зърнени култури
в България и останалите
страни, през които товари-
те преминават. Транспорт-
ните коридори за свободен
износ на зърно от воюва-
щия регион бяха договоре-
ни през лятото, но поради
недостатъчен вътрешен
контрол в някои държави
вместо към останалите
държави в ЕС и към
третите страни голяма част
от украинската продукция
остана в близките до
Украйна държави като
Румъния и България.

В тази връзка журна-
листи зададоха на евро-
комисаря въпрос как ще
бъде преодолян нелегал-
ният внос на зърно от
Украйна, за които ферме-
рите в България и Румъ-
ния алармираха по време
на протестите преди
десетина дни. Ето и
неговият отговор: "Данни-
те, с които разполагаме,
не потвърждават сигнали-

те за това, че вносът на
зърно от Украйна причиня-
ва проблеми за пазарите
и европейските фермери.
Не виждаме трудности при
продажбата на зърно от
европейските фермери,
нито пък сриване на
цените поради внос на
зърно от Украйна. Имаме
данни, че досега от Украй-
на до Европейския съюз
са достигнали общо 4,5
млн.т зърно".

Като съобщи, че е
провел разговори с ми-
нистрите на България и
Румъния, еврокомисарят
посочи, че ситуацията в
двете държави е "специ-
фична". "Проблемът в
България например е, че
огромна част от вноса на
слънчоглед, предназначен
за износ от Украйна за
трети страни, остава на
местния пазар. А това
представлява половината
от украинския износ на
слънчоглед за ЕС. Мисля,
че въпросът ескалира в
тази кризисна ситуация,
затова предстоят нови
разговори, за да съберем
още информация по въп-
роса". По всичко изглеж-
да, че тя трябва да бъде
осигурена от сегашния
екип на Министерството
на земеделието.

На заседанието минис-
търът на земеделието на
Украйна Микола Солски е
поискал от министрите
допълнителна помощ,
която вероятно ще бъде
предоставена на воюваща-
та държава, тъй като
експортът дава глътка
въздух за украинците и за
останалия свят, нуждаещ
се от зърно. Според
отчета на Солски досега
изнесените количества
селскостопански култури
от Украйна са 4,5 млн.т
зърно, от които 3 милиона
са преминали през евро-
пейските "коридори на
солидарност", а 1,5 млн.т -

и Украйна България се е
ангажирала да положи
максимални усилия за
осъществяване на прево-
зите на зърно за трети
страни по транспортните
маршрути и по всяко
направление от железо-
пътната мрежа и приста-
нищата си, с наличния
технологичен капацитет.

В рамките на заседани-
ето е поставена и темата
за устойчивата употреба
на продукти за растителна
защита. Гечев е подкрепил
призива на Полша ЕК да
представи допълнителна и

са необходими инструмен-
ти за бързо въздействие
по отношение на възник-
налия пазарен дисбаланс,
за да бъдат предотврате-
ни по-сериозни икономи-
чески сътресения с дъл-
готраен ефект върху
пазара на слънчоглед,
намаляване на конкурен-
тоспособността на произ-
водителите, както и на
жизнеспособността на
стопанствата в сектора".

По отношение на
изпълнението на Плана за
действие "Коридори за
солидарността" между ЕС

Åâðîïåéñêàòà
êîìèñèÿ îáÿâè,
÷å êúì ìîìåíòà
íÿìà äàííè çà
íåãàòèâíè
åôåêòè âúðõó
åâðîïåéñêèòå
ôåðìåðè,
ïîðîäåíè îò
ïðåìèíàâàíåòî
íà çúðíî îò
Óêðàéíà ïðåç
"êîðèäîðèòå çà
ñîëèäàðíîñò"

подобрена оценка на
въздействие, която по
изчерпателен и адекватен
начин разглежда влияние-
то на предложения проект
на регламент върху продо-
волствената сигурност на
ЕС. "Липсата на оценка на
социално-икономическото
въздействие на много от
аспектите, свързани с
намаляването на употре-
бата на продуктите за
растителна защита, в
контекста на последиците
от войната в Украйна, за
производството на основ-
ните храни в ЕС и в
глобален мащаб, буди
притеснения", добави
аграрният министър.

Европейските министри
дискутираха и Директива-
та за емисиите от про-
мишлеността по време на
заседанието. "Намалява-
нето на прага, над който
инсталациите за отглежда-
не на свине и домашни
птици се включват в
приложното поле на
Директива 2010/75/ЕС,
както и добавянето на
инсталациите за отглежда-
не на едър рогат добитък,
ще окаже въздействие
върху голям брой животно-
въдни стопанства, като ще
създаде значителна финан-
сова тежест", посочи
министър Гечев. По думите
му на практика се обхва-
щат голям брой семейни
ферми в селските райони,
които не разполагат с
възможностите на индуст-
риалното животновъдство
и са заплашени от прекра-
тяване на дейността. А това
би довело до сериозни
социални, икономически и
финансови последствия, с
пряко въздействие и върху
продоволствената осигуре-
ност на населението.

Земеделският министър
добави, че увеличаването
на натоварването върху
компетентните органи ще
доведе до допълнително
забавяне при издаването
на разрешителните, ще
влоши инвестиционната
среда и ще забави прехо-
да на ЕС към чиста,
кръгова и неутрална по
отношение на климата
икономика.

Синор.бг

по море, по силата на
споразуменията от Истан-
бул. "През септември
количествата зърно, пре-
минаващи през ЕС от
Украйна, ще бъдат увеличе-
ни с 5% до 10%, а износът
по море ще нарасне с 60%.
Това е голям потенциал, но
все още никой не знае
какво точно ще се случи с
морските пътища. Това е
най-голямата опасност и
именно тази несигурност
обуславя необходимостта
от развитието на "коридо-
рите на солидарност", е
посочил още земеделският
министър на Украйна. В
тази връзка украинският
министър е призовал
Европейския съюз да
направи сега действащите
спешни пътища за износ
на зърно през съюза
постоянни, с инвестиции в
най-малко 5 гранични
терминала, а също така и
тръбопровод, по който да
тече слънчогледово масло.
Очевидно, че при тази
ситуация страната ни
трябва да предприеме
строги мерки при контрола
на тези коридори, така че
този внос да не засяга
родните производители
като досега.

Очаквахме от Министер-
ството на земеделието да
дадат повече информация
за разговора между Януш
Войчеховски и министър
Явор Гечев. Вярно е, че

проблемът с недостатъчно
сериозния контрол при
осигуряване на транспорт-
ните коридори се появи по
време на последния редо-
вен кабинет. Но негативни-
ят ефект сега ще бъде
понесен от всички ферме-
ри, затова и сегашният
екип би трябвало да рабо-
ти здраво в защита на
производителите.

Ето и част от изказва-
нето на Явор Гечев пред
Съвета на министрите,
проведен на 26 септемв-
ри:"Очакваме Европейска-
та комисия да обърне
специално внимание на
ситуацията на пазара на
маслодайни култури и да
приложи всички възможни
инструменти, включително
извънредни мерки, съглас-
но чл. 219 от Регламент
(ЕС) 1308/2013 с цел
смекчаване на въздейст-
вието върху производите-
лите от Европейския
съюз. България подкрепя
Украйна в тези трудни
времена, но има смуще-
ния на пазара на слънчог-
лед, които будят безпокой-
ство. Затова считаме, че
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Фирмите да не плащат ДДС
по доставки, за които има изда-
дена фактура, но няма насрещ-

но плащане. Това предлага фи-
нансовото министерство, публи-
кувало проект на промени в да-
нъчните закони за 2023 г. Моти-
вите за тази данъчна промяна е
решение на Съда на ЕС, според
което в тези случаи ДДС не се
дължи. В момента според наше-
то законодателство налогът не се
плаща само при разваляне на
сключена сделка.  Предлаганата
промяна е глътка въздух за мно-
го компании, задлъжнели с го-
леми суми към хазната заради
некоректни партньори. В същото
време тези партньори, въпреки
че не са платили по фактурата,
са ползвали начисленото ДДС ка-
то данъчен кредит, което е двой-
но по-несправедливо. Ако поп-
равката се приеме, фирмите с
несъбираеми вземания ще може
да намаляват данъчната си ос-
нова с размера на данъка по те-
зи вземания. Ако е платена само
част от цената, ДДС ще се дъл-
жи само за реално платените па-
ри.  За несъбираеми ще се счи-
тат вземания, които не са полу-
чени в продължение на 730 дни
от датата, на която клиентът е
трябвало до плати по договор или
фактура, предвижда законопро-
ектът.

Друга данъчна промяна цели
да се продължи действието на
преотстъпването на данък печал-
ба за инвеститорите в райони с
безработица с 25% по-висока от
средната за страната. Срокът на
действие на тази държавна по-
мощ за регионално развитие из-
тече в края на 2021 г. Сега Бъл-
гария ще иска разрешение от
Брюксел той да бъде удължен до
2027 г. Еврокомисията обаче
промени условията за преотстъп-
ване на данък печалба с новия
програмен период за парите от
еврофондовете. Например огра-
ничава се регионалната помощ
за големи предприятия. Затова в
законопроекта се предлага данъч-
ното облекчение да се предос-
тавя само за проекти за първо-
начална инвестиция на микро-,
малки или средни предприятия.

Предвижда се данъчното об-
лекчение да не се прилага по от-
ношение на фирмите от секто-
рите транспорт, въглища, стома-
нодобив, енергетика, широколен-
тови мрежи, рибарство и аква-
култури, първично производство,
преработка и предлагане на па-
зара на селскостопански продук-
ти. След положително станови-
ще от Брюксел ще бъде възмож-

но корпоративният данък за 2022
г. да се преотстъпва на фирми,
кандидатствали за помощта до 31
май 2023 г. и имащи одобрение
от Българската агенция за инвес-
тиции. Едно от условията е фир-
мите да нямат подлежащи на при-
нудително изпълнение публични
задължения и задължения по сан-
кции по влезли в сила наказа-
телни постановления. Фирми ще
се задължават да реализират ин-
вестицията в срок от 3 години
след получаване на одобрение-
то за данъчното облекчение. В
момента този срок е 4 години. В
същото време се предвижда на-
маляване на срока, в който фир-
мата трябва да извършва дей-
ността, за която е преотстъпен
данъкът - от 5 на 3 години.ç

ÌÔ ïðåäëàãà
îáëåê÷åíèå ïðè
ïëàùàíåòî íà ÄÄÑ

Ñëåä íàä 10 ãîäèíè ðàçìîòàâàíå
èíòåðêîíåêòîðúò ñ Ãúðöèÿ èìà Àêò 16
È òðèòå êàáèíåòà íà Áîéêî Áîðèñîâ íàïðàâèõà
âñè÷êî âúçìîæíî äà ñå çàáàâè èçãðàæäàíåòî íà
ãàçîïðîâîäà, ñâúðçâàù íè ñ þæíàòà íè ñúñåäêà

Газовата връзка Бълга-
рия - Гърция, по която
очакваме по 1 милиард
кубически метра азерски
природен газ на годишна
база вече има издаден
Акт 16, съобщи служебни-
ят регионален министър
Иван Шишков и показа
документа пред журна-
листите: "Ето го! Имаме
разрешение за ползване
за газовата връзка между
България и Гърция! Тя не
е плод на никакви доку-
ментални компромиси.
Служебният кабинет
рапортува пред вас с
една от основните зада-
чи, които имахме да
свършим. Обектът е
завършен и на 1 октомв-
ри ще може, наистина,
той да бъде пуснат в
експлоатация в истинския

България и още 14 страни-
членки на Европейския съюз, нас-
тояват за общоевропейски таван
на цените на целия внос на едро
на природен газ, съобщава "Ев-
ронюз". "Таванът на цените е един-
ствената мярка, която ще помог-
не на всяка държава членка да
смекчи инфлационния натиск, да
осигури рамка в случай на по-
тенциални прекъсвания на достав-
ките и да ограничи допълнител-
ните печалби в сектора", се по-
сочва в съвместно писмо до ЕК,
подписано от 15-те страни. С то-
зи документ поддръжниците на та-
вана на цените на газа за първи
път обединяват сили в писмена
декларация за намерения. Той е
подписан от Белгия, България,
Хърватия, Франция, Гърция, Ита-
лия, Латвия, Литва, Малта, Пол-
ша, Португалия, Румъния, Слова-
кия, Словения и Испания и изп-
ратен снощи на еврокомисаря по

Áúëãàðèÿ è îùå 14 ñòðàíè èñêàò òàâàí
íà öåíèòå íà ãàçà çà öåëèÿ ÅÑ

енергетиката Кадри Симсон. До-
кументът идва в навечерието на
петъчната среща на енергийните
министри на ЕС, на която се очак-
ва да бъде одобрен първонача-
лен пакет от три спешни мерки.

Призивите за ограничаване на
цената на вноса на газ в целия
ЕС набраха сила през последни-
те седмици, след като през ав-
густ цените на синьото гориво дос-
тигнаха рекордните 346 евро за
мегаватчас. След историческия
връх последва постепенно пони-
жение на цените, които в момен-
та се движат точно под границата
от 200 евро - почти пет пъти по-
вече спрямо нивата отпреди го-
дина.

До момента ЕК предлага само
таван на цените на руския тръбен
газ, за да лиши Кремъл от прихо-
ди, които могат да бъдат насоче-
ни към продължаващата инвазия
в Украйна, оказала се прекалено

ко възможно да се забави
изграждането на газопро-
вода, свързващ ни с
южната ни съседка. В
замяна на това обаче
продължението на "Турски
поток" през България бе
построено в рекордно
кратки срокове и с над 3
млрд. лв. от държавната
хазна.

Макар и вече готов,
интерконекторът ще
заработи официално на 1
октомври. Въвеждането му
в експлоатация ще бъде
официално оповестено на
церемония в НДК в събо-
та. На събитието ще
присъстват председателят
на Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен,
президентите на Републи-
ка Северна Македония
Стево Пендаровски и на
Сърбия Александър Вучич,
както и гръцкият премиер
Кириакос Мицотакис.
Домакин на церемонията
ще бъде българският
държавен глава Румен
Радев.ç

смисъл на думата, без да
се притесняваме и без да
има нарушение на никак-
ви норми в България".

Да припомним, че още
през 2009 г., при първото
спиране на газа към
България, от ГЕРБ обяви-
ха, че в най-кратки сро-

кове ще изградят интер-
конектор с Гърция и така
ще разнообразят източни-
ците на доставка. Реално
обаче това стана едва
сега - цели 13 години по-
късно. На практика и
трите кабинета на Бойко
Борисов направиха всич-

Ñëóæåáíàòà âëàñò àãèòèðà, ÷å íÿìà äà îáåäíååì ñëåä
ïðèåìàíåòî íà åâðîòî, à òî ïîòúíà äî íîâî 20-ãîäèøíî äúíî

скъпа за Москва. В съвместния
си призив обаче 15-те страни нед-
вусмислено отхвърлят идеята за
ценови лимит единствено за рус-
кия газ. Вместо това настояват
за таван на цените за целия внос
на газ, независимо от географс-
кия произход на суровината.

Писмото с обем от една стра-

ница не предоставя технически
подробности, като например кол-
ко висок трябва да бъде ценовият
таван. Подразбира се обаче, че та-
ванът ще трябва да бъде по-висок
от цената, плащана на азиатските
и американските пазари, за да се
гарантира, че Европа ще остане
привлекателна дестинация.ç

 "Не смятам, че България ще
обеднее след приемането на ев-
рото. Ползите ще са много пове-
че - ще се повиши доверието в
страната ни, подобряване на кре-
дитния рейтинг, отпадане на тран-
закционни разходи, засилване на
банковия надзор и засилване на
финансовата стабилност. Риско-
вете могат да бъдат адресирани
с информационна кампания", то-
ва коментира пред БТВ вицепре-
миерът в служебния кабинет Ата-
нас Пеканов. Той заяви, че слу-
жебното правителство работи по
техническата подготовка за при-

да е готова", уточни той.
"България трябва да продъл-

жи с евроинтеграцията. Европей-
ските механизми могат да слу-
жат като гарант за стабилност.
За служебния кабинет европей-
ската интеграция е приоритет. Ре-
довният кабинет прие плана за
приемането на еврото. Той включ-
ва написването на закон, който
да бъде приет от Народното съб-
рание. Ние ще изготвим защита-
та на потребителите, комуника-
ционната кампания", добави Пе-
канов.

На фона на това оптимистич-

но изявление на Пеканов, вчера
еврото потъна до ново 20-годиш-
но дъно. Курсът на еврото спря-
мо долара пое надолу, спадайки
до нов 20-годишен минимум под
прага от 0,96 долара, съобщиха
германски финансови издания,
цитирани от БТА. В междубанко-
вата търговия във Франкфурт вче-
ра сутринта единната европейс-
ка валута се котираше за 0,9544
долара - най-ниско за последни-
те 20 години. Европейската цент-
рална банка определи във втор-
ник следобед референтен курс на
еврото от 0,9644 долара.ç

съединяване към еврозоната. "Ко-
гато редовен кабинет вземе та-
кова решение - страната трябва
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Уважаеми читатели, продължаваме рубриката „130 кооперативни следи“, в която Ви запознаваме с любопитни факти
от кооперативната история, които разказват за присъствието на кооперациите в живота на хората. Днес ще Ви разкажем
за павликенската електрическата кооперация „Светлина“ и значимостта й за електрифицирането и развитието на града.

130 кооперативни следи в българската история

117. Eлектрическа кооперация „Светлина“ и електрификацията на Павликени

Основоположник на иде-
ята за електрификация и про-
изводство на първото коли-
чество електрическа енергия
в павликенския край е Ни-
кола Найденов от село (днес
град) Бяла черква. В съдру-
жие с Борис Ковачев, през
1922 г. той построява в дво-
ра си първата електрическа
централа. Машините са ку-
пени от Австро-Унгария, а
чешкият инженер Корнели
Прохоска е първият ръково-
дител на централата.

На 4 ноември с. г. в Бя-
ла черква светват първите
няколко лампи.

През 1926 г. за произ-
водството на електрическа
енергия, освен дърва, започ-
ва да се използва и водна
енергия. Постепенно се уве-
личава броят на електрифи-
цираните обекти, купени са
нови турбини и генератор,
построен е нов трафопост.
С разширяването на елект-
рическата мрежа започва и
подаването на електрическа
енергия за гара Павликени,
за селата Росица, Красно
Градище, Сухиндол и Димча.

Стопанското развитие на
Павликени след Първата све-
товна война създава предпос-
тавки и поражда необходи-
мостта от електрификация на
селището. Производството на
първата електрическа енергия
в съседна Бяла черква и из-
ползването й вече както за
бита, така и в зараждащата
се индустрия, са достатъчни
мотиви за иноваторите-енту-
сиасти.

През лятото на 1925 г. е
основана Електропроизво-
дителна кооперация "Светли-
на" - Павликени. Учредител-
ният протокол е от първото
събрание на 28.06. с.г., на
което присъстват 31 осно-
ватели. В партидната членс-
ка книга на кооперацията са
записани като основатели на
кооперацията са 23-ма жи-
тели на Павликени.

До края на 1925 г. са

приети още 22-ма член-коо-
ператори, сред които павли-
кенската кооперация "Съгла-
сие" и Община Павликени.

Въпреки името си - "Елект-
ропроизводителна", коопера-
цията няма своя електрическа
централа и не произвежда елек-
трическа енергия. Първите две
години практически премина-
ват в подготовка за бъдещата
дейност, в набиране на член-
кооператори и търсене на не-
обходимите средства.

Електрическа централа в
Павликени е построена през
1928 г. в "Крепост" АД, като
предприятието първоначално
я ползва за свои нужди. "Кре-
пост" започва своята дейност
през 1908 г. като мелница, а
през 1912 г. е построена Ке-
рамична фабрика.

През есента на 1928 г. ко-
операция "Светлина" сключва
договор с "Крепост" АД, коя-
то да я снабдява с електри-
ческа енергия срещу опреде-
лено заплащане. Същевре-
менно кооперацията подпис-
ва договор и с Община Пав-
ликени, с който регламентира
изключителното си право в
продължение на 15 години да
снабдява селището с електри-
ческа енергия. Така от Елект-
ропроизводителна, коопера-
ция "Светлина" става Електро-
снабдителна.

През ноември 1928 г.
светва първата електрическа
лампа в Павликени. Събитие-
то е прието с голям ентусиа-
зъм. В местния печат не са
спестени силните думи и емо-

ции от техническото нововъ-
ведение.

На 2 декември 1928 г. е
свикано общо събрание на
членовете на Електрическа ко-
операция "Светлина" и се взи-
мат важни решения. Коопе-
рацията определя цените, на
които ще купува от "Крепост"
АД електрическа енергия -
двигателна, за улично освет-
ление и за битово осветле-
ние в частни домове. Общо-
то събрание решава и цени-
те, на които ще продава енер-
гията, като по-евтина е за
член-кооператори, а по-висо-
ка - за държавните учрежде-
ния и всички останали. В края
на годината член-кооперато-
рите са вече 163.

"Светлина" се ръководи от
Управителен съвет, който дълги
години остава в непроменен
състав: председател - свещ.
Константин Маринов и члено-
ве Ботю Иванов Шанов, Ди-
митър Стайков, Иван Колчев,
Иван Михалев, Косю Даскалов,
Марин Базаков.

Още през първата година
от пускането си в действие
електрическата мрежа в Пав-
ликени достига 13 км. През
зимата на 1928-29 г. Община
Павликени поставя за улично
осветление 120 електрически
лампи. Още същата зима чле-
новете на общинския съвет
обхождат павликенските ули-
ци и решават, че е необходи-
мо да бъдат поставени допъл-
нителни 26 лампи. Първите
електрифицирани частни до-
мове в Павликени през 1928
г. са 105, с поставени 135
електромера. През 1929 г.
членове на Електрическа коо-
перация "Светлина" стават още
32-ма жители на Павликени.

Производството на елект-

рическа енергия в Павликени
определено стимулира стопан-
ското развитие на селото.

В изпълнение на тогава
действащия Закон за коопе-
ративните сдружения и на ос-
нование Устава на кооперация
"Светлина", ежегодно от осно-
ваването й се провеждат го-
дишни отчетни събрания. На
тях Управителният съвет отчи-
та едногодишната си дейност.
Проверителният съвет дава от-
чет за финансовия контрол,
който е упражнил върху го-
дишния баланс, загуби и пе-
чалба" на кооперацията. Общо-
то събрание одобрява новия
годишен бюджет, решават се
организационни въпроси, оп-
ределят се нови цени на стоки
и на електрическите услуги.

От 1 март 1929 г. коопе-
рация "Светлина" започва да
снабдява клиентите си с дневна
двигателна електрическа енер-
гия, което е в голяма полза
на дребните занаятчии и про-
изводствени фирми в Павли-
кени.

През пролетта на 1929 г.
кооперацията сключва дого-
вор с БДЖ за снабдяване с
електрическа енергия на пав-
ликенската жп гара. Годишното
отчетно събрание на коопера-
цията от 31 април с. г. одоб-
рява решението на Управи-
телния съвет да се раздадат
дивиденти на член-кооперато-
рите за месеците ноември и
декември 1928 г.

Събранието гласува пред-
ложението всички членове да
допълнят дяловете си, като
всеки член изплати по 1,5 дял
за всяка инсталирана елект-
рическа лампа. Фирмите, ко-
ито консумират двигателна си-
ла, трябва да заплащат по 5
дяла на всяка "конска сила"
за мотори с мощност до 10
к.с. и по 4 дяла за по-мощни
мотори.

Годишният баланс за при-
ходите и разходите на коопе-
рацията от 1929 насетне всяка
година се публикуват на стра-
ниците на местните вестници
и са предоставени за широко
обществено обсъждане и кон-
трол. Финансовите отчети са
добър индикатор за състояни-
ето на кооперацията в първи-
те години от започването на
дейността.

Важен момент в развити-

ето на "Светлина" - Павлике-
ни е приемането й за член на
Българската централна коопе-
ративна банка на 27.08.1931
г. Решението се приема с ог-
ромна надежда, заради въз-
можността банката да отпус-
не кредит. В тези години Об-
щина Павликени не прави из-
ключение от тенденцията об-
щините да имат сериозна зад-
лъжнялост по неизплатени су-
ми за улично осветление.

Финансовите проблеми на
"Светлина", породени от не-
коректното отношение на кли-
енти, начело с Общината, на-
лагат завишаване на цената на
електрическата енергия и на
таксите за електрически услу-
ги. Това неминуемо пък води
до недоволство на потреби-
телите, най-вече член-коопе-
раторите.

Проблемът се превръща в
още по-сериозен, когато пот-
ребителите в Павликени срав-
няват цените с тези в съседна
Бяла черква, където са значи-
телно по-ниски. Още в пър-
вите години на електрифици-
рането на Павликени някои
член-кооператори недоволст-
ват, че "Светлина" купува елек-
трическа енергия от "Крепост"
АД , вместо от ВЕЦ "Росица"
ООД в Бяла черква. Недоволс-
тво буди и фактът, че за смет-
ка на членовете е 20%-та за-
губа на ел. енергия по главни-
те разпределителни линии.

Въпреки всички труднос-
ти, след 1936 г. кооперация
"Светлина" изплаща дългове-
те си, като задържа постоян-
на цената на електрическите
услуги, както и олихвява вне-
сения дялов капитал на чле-
новете си под формата на ди-
виденти. Постепенно се уве-
личава броят на новоприети-
те член-кооператори. Подоб-
реното финансово състояние
на кооперацията създава въз-
можност през 1939 г. да се
направи преустройство на
електрическата мрежа, както и
да се разшири в крайните
квартали на Павликени.

С преместването на трафо-
пост същата година става въз-
можно и осветлението на жп
гарата. През 1938 г. "Светли-
на" вече доставя енергия и от
ВЕЦ "Росица" ООД в Бяла чер-
ква.

През 1938 г. купената

електрическа енергия през
същата година е пласирана,
както следва: за частно ос-
ветление на домовете - 39
168 квтч, за частни домакин-
ски нужди - 676 квтч, за
улично осветление - 29 963
квтч; за двигателна енергия
- 56 328 квтч.

През 1938-39 г. коопе-
рацията доставя електричес-
ки ток за 39 фирми и пред-
приятия, в които захранва 68
броя електромотори.

Финансовото укрепване
на кооперацията позволява
през 1939 г. да се намали
сумата на задължителния дя-
лов капитал за членовете. Так-
сата за инсталиране на една
електрическа лампа в частен
дом пада тройно, а сумата за
електроенергията на електро-
мотори - 2,5 пъти.

В разходната част на при-
етия през 1939 г. бюджет Уп-
равителният съвет предвижда
и суми за подпомагане на раз-
лични общински инициативи
в Павликени - за местното чи-
талище "Братство", построява-
не на паметник на загиналите
във войните, за пазара и ста-
диона в селото, за детска уче-
ническа трапезария. Членовете
на Електроснабдителната коо-
перация през 1939 г. са над
100 души.

През лятото на същата
1939 г. за ръководството на
кооперация "Светлина" въз-
никва нов сериозен проб-
лем. Община Павликени от-
нема концесията на коопера-
цията за снабдяване с елект-
роенергия. По този повод на
19 юни с. г. в салона на Ос-
новното училище в Павли-
кени се провежда извънред-
но общо събрание на член-
кооператорите. Там кметът на
общината Григор Писарев
обяснява мотивите на Об-
щинския съвет за това ре-
шение. През тази година Об-
щината завършва изгражда-
нето на водопроводната
мрежа на селището. Водните
помпи трябва да бъдат вклю-
чени към електрическата мре-
жа на Павликени и общинс-
ките власти не искат както
снабдяването с вода, така
и уличното осветление, да
са в зависимост от коопе-
рацията.

В кооперация "Светлина" - Павликени, 1929 г.

На 8 и 9 октомври
2022 г. ще се състои де-
бютното издание на
състезанието по пла-
нинско колоездене
Крос Кънтри "Вонеща
вода". Организатор на
надпреварата е Коло-
ездачен клуб КООП, а
спонсор - Централни-
ят кооперативен съюз.
Състезанието се про-
вежда с подкрепата на
Община Велико Търно-
во, хотелска верига
"КООП - Вашето мяс-
то за почивка", "Бул-
минвекс - ГБ", "КООП
Маркет" ЕООД, "Био
магазин КООП" и
"ШОКО КООП".

Крос Кънтри "Воне-

Очакваме Ви като участници или публика на Крос Кънтри „Вонеща вода“

ща Вода" е двудневно
състезание в дисципли-
ните XCO и "Мара-
тон". Състезанието е с
общо класиране от два-
та дни. Категориите са

"Мъже/Жени 19-39 г.",
"Юноши /Д е в о й к и
старша", "Юноши/Де-
войки младша", "Мас-
търс Мъже/Жени" и
"ХОБИ Мъже/Жени".

Трасетата са с ниска
трудност и подходящи
за каране за всеки.
Награждаването е до
3-то място във всяка
категория. Предвидени
са парични и предмет-
ни награди. Може да
подавате своите заяв-
ки за участие на адрес:
https://events.cks.bg/крос-
кънтри-вонеща-вода-
2022. Регистриралите се
на място ползват от-
стъпка при настанява-
не в кооперативния
хотелски комплекс "Ре-
лакс КООП" с. Воне-
ща вода.

За допълнителна
информация:
info@coopholidays.bg.

На стр. 11
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В телевизионното си
обръщение на 21 септемв-
ри руският президент
заяви, че Вашингтон,
Лондон и Брюксел насър-
чават Киев да пренесе
военните действия на
руска територия. Същевре-
менно, каза той, високо-
поставени представители
от водещи страни на НАТО
допускат възможност за
използване на ядрено
оръжие против Русия. Във
връзка с това руският
президент ясно посочи, че
"при заплаха за територи-
алната цялост на страната,
за защита на Русия и
нашия народ ние, безус-
ловно, ще използваме
всички налични в наше
разположение средства.
Това  не е блъф... А тези,
които се опитват да ни
шантажират с ядрено
оръжие, трябва да знаят,
че розата на ветровете
може да се обърне към
тяхна страна".

Обръщението е харак-
терно с два момента:
първо, заплахата за изпол-
зване на ядрено оръжие
произлиза от представите-
ли на НАТО и второ, като
отговор на това Русия ще
използва всички налични
средства в своя защита.

Видно е, че този отговор
се отнася до ръководни-
те кръгове на  НАТО и
преди всичко до САЩ.

Нито за САЩ, нито за
която и да е натовска
страна е безопасно изпол-
зването на ядрено оръжие.
Ако отговорът на руския
президент се предаде като
пряка заплаха до САЩ и
останалите страни от
НАТО, то тя ще предизвика
страх сред населението,
ще задълбочи вихрещата
се вече икономическа
криза и ще увеличи соци-
алното напрежение. Пора-
ди това почти мълниеносно
е избран сполучлив поли-
тически ход - Русия зап-
лашва Украйна с използва-
не на ядрено оръжие.

Не е необходимо да се
доказва с много аргументи
несъстоятелността на това
твърдение. Достатъчна е
само една извадка от
действащата военна докт-
рина на Русия, а именно
страната "си запазва
правото да използва
ядрено оръжие в отговор
на използване срещу нея
и/или нейните съюзници на
ядрено оръжие или друго
оръжие за масово поразя-
ване, а също така в случай
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на агресия срещу РФ с
използване на конвенцио-
нално оръжие, когато има
заплаха за самото същест-
вуване на държавата".

Нима не е ясно при
какви условия Русия
ще използва ядрено
оръжие в своя защита?

Нима Западът не е
прочел и не е анализирал
руската военна доктрина?
Прочел я е и то многократ-
но, но целите с подетата
ядрена истерия са други.

Вероятната цел на
Запада с раздухване на
руска ядрена заплаха е
поредно представяне на
Русия пред света в нега-

наказателния кодекс с
военновременни мерки
показват, че планът на
Русия за по-нататъшно
развитие на СВО изобщо
не предвижда използване
на каквото и да е оръжие
за масово поразяване -
вероятно в руския ГЩ
смятат, че мобилизираните
300 000 бойци, заедно с
действащите сега около
200 000, са достатъчни за
справяне с ВСУ, чийто
личен състав е от около
700 000.

Референдумите и час-
тичната мобилизация са
твърде ефективно взаимно-
допълващо се политическо
и военно решение.

Политическо, защото
коренно променя полити-
ческата обстановка около
СВО и защото превежда
политико-икономическите
отношения със Запада в
замразено състояние за
продължителен период от
време. Това произтича от
намерението на Русия след
референдумите да присъе-
дини посочените територии
като субекти на РФ, което
Западът няма да одобри и
да признае, което означава
прекъсване на всякакъв
вид сътрудничество.

Днес в ДНР и ЛНР
действат редовни руски
войски, армейските корпу-

си на двете републики,
чеченски батальони, казаш-
ки полк и ЧВК "Вагнер". За
страничен наблюдател не е
ясно как е организирано
взаимодействието между
тези войскови части,
снабдяването им и до
каква степен е внедрен
принципът на единоначали-
ето. Изглежда, не всичко в
това отношение е в ред,
защото руското министерс-
тво на отбраната поясни,
че след създаване на
новите субекти на РФ
посочените войскови части
се вливат в професионал-
ната руска армия с всички
произтичащи от това права
и задължения. Това е
значително и важно орга-
низационно решение и ще
позволи планиране, орга-
низиране и провеждане на
крупни военни операции по
единен замисъл и план.

След приемане на
новите субекти в състава
на Руската федерация, във
военно отношение, СВО се
превръща във война за
освобождаване на остана-
лите под контрола на ВСУ
територии от ДНР и Запо-
рожка област. На практика
това поставя сериозна
преграда както пред досе-
гашните косвени действия-
та на Запада, така и пред
прякото му участие в
бойните действия на ВСУ с
инструктори, съветници и
специалисти, контролира-
щи използването на някои
образци въоръжение.

Снабдяването на ВСУ с
оръжия с голям обсег,
позволяващи обстрелване
на обекти не само на
територията на евентуални-
те нови субекти на РФ, но
и в дълбочина, става
неприемливо за Русия и
именно такова развитие на
бойните действия

може да доведе
до рязко изостряне
на отношенията
Русия - Запад

с вероятност за използва-
не на всички налични и в
двете страни оръжия, т.е.
до възникване на трета
световна война.

Известно е изказването
на запасния американски
генерал-лейтенант Бен
Ходжес пред в. "Дейли
мейл", че САЩ ще нанесат
съкрушителен удар по
руския Черноморски флот,
ако Русия използва ядрено
оръжие в Украйна. Госпо-
дин генералът не може да
не знае до какво ще
доведе такъв удар и какви
ще бъдат последиците от
това за неговата страна.

Такова възможно разви-
тие на отношенията Русия -
САЩ поставя Запада като
цяло пред необходимостта
от преосмисляне на про-
вежданата досега полити-
ка. Преди тя се основава-
ше на допускането, че
Русия е слаба и нереши-
телна и няма да се реши
на радикални действия. Тя
обаче се реши и ги осъ-
ществява. Следователно
Западът трябва да реши
докъде ще стигне с участи-
ето си в украинския конф-
ликт, защото от действията
му зависи дали при евенту-
алната защита Русия ще
използва всички възможни
военни средства. Реално, а
не както днес без основа-
ние да се раздухва днеш-
ната измислена ядрена
заплаха, подавана пред
света и с явни пропагандни
намерения.

тивна светлина, а също
така и оправдание за
продължаването на оръ-
жейните доставки за
въоръжените сили на
Украйна (ВСУ), подготовка
на военнослужещи по
стандартите на НАТО и
изпращане на нови наем-
ници. Например от август т.
г, според в. "Монд" там е
изпратена да воюва още
една западна ЧВК, нарече-
на "Моцарт" и ръководена
от полковник от морската
пехота на САЩ.

Необходимо ли е Русия
да използва тактическо
ядрено оръжие в Украйна?
Според мен категорично
не. Ходът на специалната
военна операция (СВО)
показва, че Русия в бъде-
ще ще живее в съседство с
Украйна и нейните жители,
независимо под каква
форма тази страна ще
продължи да съществува.
Следователно от хуманна
гледна точка използването
на ядрено оръжие е край-
но нежелателно и дори
вредно за бъдещите субек-
ти на Руската федерация.

Освен това обявената
на 21 септември т. г. час-
тична военна мобилизация,
даденият ход на референ-
думите в ДНР, ЛНР, Хер-
сонска и част от Запорож-
ска области промените в

Доц. д-р. Гергин
ГЕРГИНОВ
О. з. полковник

От "Гласове"
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стъпки в разплащанията в
национални валути между
Русия и Китай, Русия и Ин-
дия, Русия и Турция, Русия
и Иран. Участниците в сре-
щата осъдиха едностранни-
те санкции, защото те про-
тиворечат на принципите на
пазарната икономика на
Световната търговска орга-
низация и са пречка за нор-
мални икономически и тър-
говски връзки.

Срещата в Узбекистан
показа, че независимо от
усилията на САЩ Китай и
Индия не изостриха отно-
шенията си на полето на
срещата и участваха в нея
отговорно и съдържателно.
Бяха обсъдени и много
двустранни въпроси меж-
ду страните. Един от тези
въпроси бе и строителст-
вото на газопровода от Ру-
сия, през Монголия за Ки-
тай. На нов етап се издиг-
на и военното сътрудничес-
тво между Русия и Китай.
Установено бе, че пробле-
мите в Украйна и Тайван са
взаимно свързани. Още
преди срещата се проведе
съвместно патрулиране на
кораби от руския и китай-
ския флот в Тихия океан.
Бяха проведени съвместни
учения "Изток", в които
участваха 14 държави,
включително и Индия.

Много е важно да се от-
бележи, че на 2 август Ки-
тай се противопостави на
американската хегемония
остро и твърдо. След посе-
щението на Нанси Пелоси
в Тайван китайците наложи-
ха санкции и ясно заявиха,
че Тайван е част от Китай и
ще бъде взет

под управлението
на Китай.

Си Дзинпин каза китай-
ската армия да се готви за
военни сражения. Това оз-

полярност." Необходимо е
да се живее без хегемони-
ята на САЩ и на Европа.
Да се живее суверенно и
самостоятелно. Разбира се,
САЩ заедно със своите са-
телити се опитват с всич-
ки сили да се противопос-
тавят на тези промени.
САЩ се опитват да вбият
клин в икономическите от-
ношения между Русия и
страните от Централна
Азия, да насаждат русофо-
бия в тези страни. Неслу-
чайно заместник-министър
от Казахстан в навечерие-
то на срещата каза, че ще
питат САЩ как да водят
търговия с Русия. В Узбе-
кистан и Армения отмени-
ха използването на руски-
те банкови карти МИР. Же-
ланието да се утвърди ед-
нополярният свят "придоби-
ва все по-уродлив вид" спо-
ред Путин. Това се илюст-
рира и от изказването на
Джон Кърби, че не е вре-
ме Китай да си сътрудничи
с Русия. Щатите все още
смятат, че те могат да оп-
ределят кой с кого и кога
да си сътрудничи. Каква
наглост. Не могат да се
примирят, че не всичко ве-
че зависи от тях.

Какво отличава ШОС от
други подобни организации?
В тази организация всеки е
свободен и суверенен. Ни-
кой не е главен и не е за-
дължен да се движи в еди-
нен строй. Няма диктат и
егоизъм. Страните не са
длъжни да се подчиняват,
докато в НАТО основният
курс се диктува от САЩ.
ШОС не е хегемонистка ор-
ганизация и няма такава бе-
запелационна субординация
както в НАТО и ЕС.

Китайците характеризи-
рат ШОС като "набор от но-
ви концепции, нови моде-
ли и нови норми как стра-
ните трябва да живеят ка-

то равни, как могат да се
създават механизми за
многостранно сътрудничес-
тво и как да се осигури ста-
билен ред в света." Според
Си Дзинпин "Китай и Ру-
сия могат да играят ръко-
водна роля в света като ве-
лики сили". ШОС е полити-
чески съюз, в основата на
който са Китай и Русия. Тук
може да се постави един
интересен и любопитен
въпрос - може ли ШОС да
бъде алтернатива на Г-20 и
необходимо ли е това? Яс-
но е, че световната поли-
тика не може да се опре-
деля само от Запада. Спо-
ред Путин" в световната по-
литика и икономика се
обозначават фундаментал-
ни трансформации и те но-
сят необратим характер".

Срещата в Самарканд
постигна сериозни резул-
тати. ШОС потвърди анга-
жимента си към създава-
нето на многополюсен свят.
В резултат на това всяка
страна да има правото да
избира

свой собствен път
на развитие,

да се зачита националният
суверенитет, независимост
и териториална цялост. Бе
решено ШОС да укрепва
икономическото сътрудни-
чество, да се засилва бор-
бата с тероризма, наркот-
рафика и организираната
престъпност. Установена бе
решаващата роля на ШОС
в света, а също така, че се
превръща от регионална в
глобална организация. Дис-
кутира се и проблемът, че
е необходимо да се нару-
ши господството на долара
в света, като се увеличава
частта на националната ва-
лута в търговията между
държавите. В тази област
вече има първоначални

В средата на месец сеп-
тември в Самарканд се със-
тоя среща на високо рав-
нище на страните - членки
на Шанхайската организа-
ция за сътрудничество, на
която присъстваха и много
други държави като наблю-
датели.

Организацията е осно-
вана през 2001 година и от-
тогава нейната тежест в
международните отношения
все повече се засилва. Тя
става все по-влиятелна и
все по-привлекателна. Дър-
жави от Азия, Близкия из-
ток, Африка Европа виждат
перспектива в ШОС и из-
разяват желание да се
включат в нейния състав.
Искат да членуват в Шан-
хайската организация за
сътрудничество, за да за-
пазят своята независимост
и суверенитет, традиции и
ценности. Силно впечатле-
ние направи присъствието
на Турция, която е член на
НАТО. Това предизвика сил-
но раздразнение в запад-
ните държави и САЩ, на ко-
ето Ердоган отговори, че
Турция е суверенна държа-
ва и сама определя своята
политика и къде може да
присъства. Нещо повече,
Ердоган констатира необхо-
димостта от реформи в гло-
балната система и справед-
лив световен ред.

Освен че имат друга
перспектива в ШОС, дър-
жавите не възприемат САЩ
като единствената светов-
на сила. Тя отслабва и не
може повече да налага сво-
ето мнение и господство.
Много държави вече не ис-
кат да бъдат "задният двор
и боклук" на САЩ, както ка-
за министър Сергей Лавров
на Генералната асамблея
на ООН. На срещата на
ШОС беше подписан и ме-
морандум за встъпването
на Иран, което е сигнал и
за други страни от Близ-
кия изток, които проявяват
интерес за членство. Очак-
ва се скоро към организа-
цията да се присъедини и
Беларус.

Шанхайската организа-
ция за сътрудничество е
най-голямата регионална
организация в света. В
страните участнички живее
половината от световното
население. Те създават и ед-
на четвърт от световния
брутен продукт.

Срещата в Самарканд
потвърди, че се създават

нови центрове
на сила,

основани на международ-
ното право, а не на измис-
лени от някого правила. В
изказването си президен-
тът Владимир Путин каза,
"че пред нашите очи се из-
вършва трансформация на
световния ред към много-

начава, че на Изток Русия
има спокоен тил.

Срещата на ШОС пока-
за, че желанието на Запа-
да да изолира Русия не на-
мират последователи в ос-
таналия свят. Стана ясно,
че САЩ не могат да се
противопоставят на Китай
и Русия едновременно. Да,
в Щатите се чуват гласове
от безотговорни и горещи
глави, че това е възмож-
но. Наистина, колко тряб-
ва да си заслепен в своя-
та безнаказаност, за да не
си дадеш сметка, че това
може да доведе до ядре-
на война.

На Самаркандската
среща бе обсъден и въп-
росът за продоволствена-
та криза в света. Беше
констатирано, че кризата
е предизвикана от еднос-
транните ограничителни
санкции. Путин информи-
ра, че 90% от руския из-
нос на продоволствие оти-
ва в страните от Азия, Аф-
рика и Латинска Америка.
За разлика от украинско-
то зърно, което отива в
страните от уж загрижения
Европейски съюз.

В резултат на дискуси-
ите, разговорите и прегово-
рите ръководителите на
страните - участнички в сре-
щата, подписаха повече от
20 документа, свързани с
изменението на климата,
енергийната безопасност,
обезпечаване на доставки-
те на продоволствие.

В заключение може да
си зададем въпроса- фор-
мира ли се нова блокова
система - политическа, ико-
номическа и в бъдеще мо-
же би военна, от държави,
които искат да бъдат суве-
ренни, независими иконо-
мически, политически и фи-
нансово.

Николай ШОПОВ
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Като възпоменание за отиш-
лия си през март т. г. голям
журналист, поет, сатирик, фолк-
лорист и дългогодишен главен
редактор на сп. "Читалище"
Петър Динчев, по инициатива на
литературния кръг около сп.
"Читалище", Съюзът на българс-
ките писатели и Съюзът на
българските журналисти подгот-
вят съвместно издаването на
сборник с посветени нему ста-
тии и спомени.

Председателката на СБЖ
Снежана Тодорова представя в
бъдещия сборник следния твор-
ческо-биографичен обзор за
Петър Динчев.

Петър Динчев е журналист,
поет, сатирик и фолклорист,
който с талантливото си перо
винаги е служил на хората,
изпълнявайки честно и достойно
своя  професионален дълг.
Неговите текстове във вестници-
те "Родопски устрем" (Смолян),
"Кооперативно село", "Земя", сп.
"Читалище" и др. потвърждават
високия му професионализъм,
борбеност, вярност на най-
добрите традиции на българско-
то слово.

Публикациите му предизвик-
ват интерес сред авторитетна
читателска аудитория както в
България , така и в Австрия,
Беларус, Молдова, Полша, Сло-
вакия, Русия, Унгария, Украйна.
Възпява красотата, хората и
неповторимото обаяние на
родния край. Той е предан
син на Майка България и това
се усеща в цялостното му твор-
чество.

Издава самостоятелно и в
съавторство поетичните антоло-
гии "Свещникът да свети", "Бълга-
рия во век", "Кота 38", "Завинаги
с нас", "Родни предели", "Земя
благословена", както и книгите
"Денят настъпва" /(980, в съав-
торство), "Няма греховна любов"
(1991), "Звезди на българската
народна музика" (1994), "Къде го
чукаш, къде се пука. Малки
басни" (1994), "Диво чувство"
(1995), "Дяволиада. 13 срещи с
Мефистофел" (1996, 2008), "Малка
Вселена" (1996), "Развързани
пориви" (1996), "Насън или наяве.
Малки басни" (1997), "Филиал на
ада" (1997), "И сънувам нежност"
(1998), "Очи в очи" (1998, в съав-
торство), "Горчиви сонети" (2001),
"Подарено време" (2003), "Озаре-
ние. Моите избрани стихотворе-
ния и поеми" (2007), "Когато
душата ти плаче. Елегии" (2012),
"Гравитация" (2013), "Прозрения.
Избрани стихове" (2013), "Потом-
ка на Орфей", посвтена на
неговата съпруга Бойка Присадо-
ва (2015), "Полъх на смола"
(2017), "Пътеки към изгрева"
(2017), "Съзидание" (2018), "Бала-
дичен шепот" (2019), "Зелено ехо"
(2020).

Петър Динчев е носител на
много национални награди.
Отличен е със "Златното перо"
на Съюза на българските журна-
листи, има две отличия на Съю-
за на българските писатели - за
поезия и фолклористика, "Сре-
бърна лира" на Съюза на музи-

калните и танцови дейци, Нацио-
налната литературна награда
"Иван Нивянин" и др.

Споменът за него е жив,
защото благородството, човещи-
ната и добрите дела, които ни
завеща, вдъхват сила и вяра в
просперитета на България и
успеха на бъдните поколения!

Известният журналист, писа-
тел, литературен и кинокритик
Величко Хинов, член на КС на
СБЖ и редовен автор на сп.
"Читалище", също се включва в
бъдещия сборник за Петър
Динчев със следните редове,
написани за него.

ЕДИН ОТ ЯТОТО

Започна отвисоко моят път

и няма стръмнините да го спрат!

 (Петър Динчев - "Извисяване")

* * *
...Трябва да е заминал.
Винаги тръгва за Родопите с

нетърпение. Оттам е започнал,
Там е открил в корените си
Словото. Науката не отговаря
защо  човек винаги се връща
при корена.

Има неща, които не се учат
на университетската банка. Там,
между книгите, в библиотеките
се сбират познания. В началото
той също търси своите посоки,
подостря перото си, пробва го в
студентския вестник. Това е
времето, когато поетичните
трели, споходили го отрано, ще
литнат нагоре, ще вземат връх.
И той се озовава в поетичното
ято на Алма Матер, дето ще
срещне и приятелството с Матей
Шопкин и Драгомир Шопов,
Янко Димов, Христо Банковски,
Кирил Гончев, Лъчезар Еленков,
Недялко Йорданов, Георги Вед-
роденски-Мортус, Иван Цанев,
Иван Николов, Стойчо Стойчев,
Воймир Асенов и още, и още
млади поетични надежди. С
времето те ще се превърнат в
уверени гласове - едно истинско
небе от крила, поети на своето
време, направили първите си
стъпки по страниците на студент-
ския вестник на СУ "Климент
Охридски".

* * *
Първите от това ято (скоро

животът доведе и други талант-
ливи пера на поетическата нива)
Георги Джагаров припозна като
талантливо априлско поколение,
разцъфнало с пролетта на обно-
вяващата се страна.

Всеобщият съзидателен подем
се отъждестви и със строителст-
вото на новия литературен език,
озвучен с имената на Пеньо
Пенев, Усин Керим, Слав Хр.
Караславов, Дамян П. Дамянов,
Евтим Евтимов, Найден Вълчев,
Божидар Божилов, Владимир
Башев, Иван Динков, Любомир
Левчев...

* * *
...Вратата е отворена, ала не

се чуват бавните му, възтежки
стъпки по стръмната проскърцва-

ща стълба. Таванската стая, която
сбира литературния кръг на най-
"възрастното" българско списа-
ние, излизащо още от времето на
робството, сега е притихнала.
Бюрото му е празно. "Читалище",
списвано за българите, където и
да са по широкия свят, загуби
дългогодишния си главен редак-
тор - поета, публициста стожер,
общественика родолюбец Петър
Динчев.

Тишината струи от книгите и
грижливо подредените по рафто-
вете  годишни течения на списа-
нието. Те са леко посивели от
праха на времето, но пазят
паметта за родните читалища -
самобитни светилища на българ-
ския дух и култура, възпитавали
поколение след поколение,
съхранили своеобразието и
чистотата на традицията бъл-
гарска.

* * *
Първият му пристан е в.

"Родопски устрем" в Смолян.
Там, в родните Родопи, бликва и
го обзема с пълна сила магията
на народната песен - останала
докрая негов песенен извор,
обич и преклонение пред гения
на народа ни. Там се среща и с
любовта на живота си - народна-
та певица Бойка Присадова, с
която ще извърви земния си път.
На нея й предстои слава, нацио-
нални и световни сцени, пътува-
ния и върхове. Но освен житейс-
ките борби, освен родството на
душите, неделимо ще ги свързва
и крепи любовта им към българ-
ския фолклор. Живото, трептящо
чувство за родна земя, прекло-
нението пред нейната неповто-
рима хубост, усещането за небе
и полет - това завинаги ще
попие в словото на поета и ще
се превърне в пътеводна звезда
на творчеството му. А го чакат
пътища.

* * *
Вече е в столицата - едно

тъмнокосо, пълно с енергия и

идеи момче на границата със
зрелостта, е в редакцията на
многотиражния вестник "Коопе-
ративно село". След студентския
вестник там се намерихме отно-
во - Петър посрещаше сътрудни-
ците с благата си усмивка зад
бюрото, на което някога е седял
самия Стефан Станчев. А отсре-
ща - аз с моите опити за кинок-
ритика; веднъж чакам одобри-
телния му подпис (но и мнението
му преди всичко) за една моя
рецензия, а той ме поглежда с
топлите си очи: "Ей, Величко, аз
ли ще те уча как се пише за
киното, или ти - мен?" - и завър-
тя чакания подпис на първа
страница…

* * *
Ще минат години, често ще

си спомняме весели случки, ще
се срещаме по премиери на
книги и филми, за да се наме-
рим отново в тази стая на
тавана на писателския ни Съюз.
Вратата на списание "Читалище"
е винаги отворена и онази
негова усмивка озарява изпъл-
неното с високо творческо
напрежение пространство. Тук
по традиция се раждат в разго-
вори и спорове идеи, обсъждат
се материали, поетични творби
и опуси от всички жанрове,
честитят се нови книги, радват
се на нови автори, на нови
имена... и са традиционно
критични към пропуските и
грешките.

Литературният кръг "Читали-
ще" носи в себе си не само
спомена от миналото, от начало-
то, където у всекиго от нас е
светнало прозорчето на едно
читалище, което ни е сродило
завинаги със Словото, с книгата,
с народната песен и танц, със
самодейната сцена, които винаги
и днес дават крила за полет на
новите поколения.

P.S. Преди няколко години се
появи една интересна поетична
антология. Тя представяше 15
български поети, родени през
38-а година на миналия век.
Един от инициаторите и кръстник
на поетичния сборник бе Петър
Динчев - той  бе дал името на
томчето: "Кота 38". Терминът
означаваше общия стремеж на
поетите към покоряване, към
щурмуване на поетичните висини
и отбелязваше тяхната юбилейна
70-годишнина…

По предопределен знак и в
определен час за всеки ще
ударят и отзвучат камбаните на
времето. Но ще остане да звучи
завинаги камбаната на българс-
кото поетическо Слово.

В нейната магическа сплав
ще отеква и неговият глас -
ведно с гласа на ятото, което
преобрази поетическите небеса
на България и ни я завеща - да
я пазим и обичаме, да говорим с
нейния свещен език и се вдъхно-
вяваме от нейните песни.

От сайта на Съюза
на българските журналисти
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Êèòàé ïðåäîñòàâÿ öåííà ñèãóðíîñò
çà äåñòàáèëèçèðàùèÿ ñå ñâÿò
Ïåêèí ïðèçîâàâà çà íåçàáàâíîòî âúçñòàíîâÿâàíå íà äèàëîãà ìåæäó çàèíòåðåñîâàíèòå
ñòðàíè îêîëî êîíôëèêòà â Óêðàéíà è çà  îòìÿíàòà íà åäíîñòðàííèòå ñàíêöèè
Светът преживява смутни

времена, пандемията от
COVID-19 все още не е прик-
лючила, а световната ико-
номика е изправена пред
риск от рецесия. Ескалаци-
ята на ситуацията в Украй-
на предизвика енергийна и
продоволствена кризи. По-
опасното обаче е, че ман-
талитетът от Студената вой-
на и "политиката на блоко-
вете" се появяват отново.
Унилатерализмът и протек-
ционизмът са във възход.
На този фон на провелия

се на 24 септември в Ню
Йорк общ дебат в рамките
на 77-ата сесия на Общото
събрание на ООН членът на
Държавния съвет и външен
министър на Китай Уан И
за пореден път представи
пред света подетите от ки-
тайския председател Си
Дзинпин инициативи за гло-

На 22 септември държав-
ният секретар на САЩ Ан-
тъни Блинкен бе домакин
на среща на външните ми-
нистри на страните от ини-
циативата "Партньори в си-
ния Тих океан" (Partners in
the Blue Pacific; PBP). Той
заяви, че САЩ се стремят
към развитие в тихоокеан-
ския район и търсят сътруд-
ничество с партньорите си
в областта на климатични-
те промени, изграждането
на инфраструктурни проек-
ти и др.
Инициативата "Партньори

в синия Тих океан" бе съз-
дадена през юни тази го-
дина. В нея са включени
САЩ, Австралия, Япония,
Нова Зеландия и Великоб-
ритания. Индия има статут
на страна наблюдател. Аме-

На провеждащата се в момен-
та 51-ва сесия на Съвета на ООН
по правата на човека, предста-
вителят на Китай Дзян Дуан ост-
ро осъди незаконната военна на-
меса на Съединените щати в Си-
рия и други действия, които под-
копават основните човешки пра-
ва на сирийския народ.
Дзян Дуан каза, че разреша-

ването на сирийския въпрос се
отлага повече от десет години и
народът на тази страна продъл-
жава да се бори с бедността и
войната, а Съединените щати и
други западни държави носят пъл-
ната отговорност за това. Сирий-
ската криза показа, че външна
намеса, провокиране на конф-
ронтация, натиск и санкции ня-
ма да помогнат за решаването
на подобни проблеми. Китай ви-

балната сигурност и за гло-
балното развитие, както и
принципната позиция на Ки-
тай по редица важни меж-
дународни въпроси, която е
израз на общия консенсус
между повечето страни в
света.
Руско-украинският военен

конфликт е сериозно пре-
дизвикателство за светов-
ния мир и сигурност. Китай
е на мнение, че суверени-
тетът и териториалната ця-
лост на различните държа-
ви трябва да бъдат зачита-
ни, а целите и принципите,
залегнали в Устава на ООН,
да бъдат спазвани. Китай
призовава за незабавното
възстановяване на диалога
между заинтересованите
страни и отмяната на ед-
ностранните санкции.
Председателят на 77-ата

сесия на Общото събрание

на ООН Чаба Кьорьоши за-
яви, че Китай играе ключо-
ва роля в делата на Общо-
то събрание на ООН. По-
детите от председателя Си
Дзинпин важни инициативи
предоставят желаните пер-
спективи и решения за ефи-
касното справяне с предиз-
викателствата. Генералният
секретар на ООН Антониу
Гутериш даде висока оцен-
ка за ключовата роля на Ки-
тай в поддържането на мно-
гостранността и придвижва-
нето на международното
сътрудничество и устойчи-
во развитие. Той заяви, че
ООН подкрепя инициатива-
та за глобалното развитие.
"Инициативата ще съдейст-
ва и ускори реализирането
на дневния ред на ООН за
устойчивото развитие до
2030 г.", заяви Антониу Гуте-
риш. Уан И, член на Държавния съвет и външен министър на Китай

Ðàäèî Êèòàé: Òèõîîêåàíñêèòå îñòðîâíè ñòðàíè íå ñà ïèîíêè â ïëàíîâåòå íà ÑÀÙ

рикански медии посочват,
че целта й е по-добро ко-
ординиране на фона на въз-
ходящото влияние на Китай
в региона на южния Тих оке-
ан.

В геополитическата кар-
та на САЩ южният Тих оке-
ан от много време не е бил
в центъра на вниманието. А
защо в момента този район
изведнъж започва да се

оценява като важен за
стратегическо развитие?
Според Стийв Шабо, аме-
рикански депутат, подписа-
ното наскоро споразумение
за сигурност между Китай
и Соломоновите острови
притеснява САЩ. "Засилва-
нето на действията на САЩ
в района на Тихия океан
имат безспорни стратеги-
чески мотиви", заяви той.
Засилването на присъст-

вието на САЩ в района на
тихоокеанските островни
страни е водено от геопо-
литическа стратегическа
конкуренция. Михай Сора,
учен в Австралийския Lowy
Institute заяви, че ръководи-
телите на тихоокеанските
островни страни ненавиж-
дат факта, че техните стра-
ни ще бъдат използвани ка-

то пионки в геополитичес-
ката конкуренция.
По отношение на външна

помощ, САЩ винаги гово-
рят от пиедестал на висок
морал и цели, но практи-
ческите действия остават
малко. Островните страни
в Тихия океан се съмняват
в искреността на техните
ангажименти.
За тези страни най-важ-

ното в момента е справяне
с предизвикателствата на
климатичните промени и
пандемията от COVID-19.
Ако САЩ желаят да пома-
гат на островните страни,
те ще трябва да провеждат
взаимноизгодно сътрудни-
чество с тях на базата на
взаимно зачитане и равен-
ство, а не геополитическа
игра и политически условия.

Ïåêèí ïðèçîâà ÑÀÙ äà ïðåêðàòÿò íåçàêîííàòà ñè
âîåííà íàìåñà â Ñèðèÿ

наги се е застъпвал за спазва-
нето на принципа вътрешните
въпроси на Сирия да бъдат ре-
шавани от сирийския народ без
външна намеса и с помощта на
политически средства.

"Призоваваме Съединените ща-
ти и другите страни да спрат не-

законното разполагане и неза-
конните военни операции в Си-
рия, да прекратят едностранните
санкции, да спрат да крадат пет-
рол и храни от Сирия и да вър-
нат истинските човешки права,
богатството, свободата и достой-
нството на сирийския народ."

Ñàìî êàòåãîðè÷íîòî îòõâúðëÿíå íà
âúçìîæíîñòòà çà íåçàâèñèìîñò íà
Òàéâàí ãàðàíòèðà ìèðà è ñòàáèëíîñòòà
На 28 септември говори-

телката на правителствена-
та Служба за тайванските
дела Джу Фънлиен прове-
де конференция.
На нея тя коментира за-

явлението на китайския вън-
шен министър Уан И по тай-
ванския въпрос пред 77-ата
сесия на Общото събрание
на ООН, в което той срав-
ни независимостта на Тай-
ван със "сив носорог" (оче-
видно и високо вероятно
събитие, което всички игно-
рират), което трябва да бъ-
де решително спрян.
Говорителката посочи, че

ръководството на управля-
ващата в Тайван Демокра-

тична прогресивна партия
"заговорничи с външни си-
ли, осъществява непрекъс-
нато провокации, свързани
с независимостта на остро-
ва, подкопава мирното раз-
витие на отношенията меж-
ду двата бряга, опитвайки
се да промени факта, че те
принадлежат към един Ки-
тай".
Само чрез категорично

отхвърляне на възможност-
та за независимост на Тай-
ван може да се гарантира
мирното развитие на отно-
шенията между двата бря-
га на протока, стабилност-
та в района и тяхното мир-
но обединение.
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Âëàñòèòå â Ëóãàíñêà è Õåðñîíñêà îáëàñò èñêàò
îôèöèàëíî äà ñå ïðèñúåäèíÿò êúì Ðóñèÿ
� Êðåìúë: Ñïåöèàëíàòà âîåííà îïåðàöèÿ
ùå ïðîäúëæè íàé-ìàëêî äî îñâîáîæäàâàíåòî
íà öÿëàòà Äîíåöêà îáëàñò

� Óêðàéíà ïîèñêà îò Çàïàäà òàíêîâå,
áîéíè ñàìîëåòè, äàëåêîáîéíà àðòèëåðèÿ,
ñèñòåìè çà ÏÂÎ è ÏÐÎ

Проруските власти в
Луганска и Херсонска
област в Украйна заявиха,
че официално са поискали
от президента Владимир
Путин да ги включи в
състава на Руската федера-
ция след края на "референ-
думите", които Западът
осъди като нелегитимни,
предаде Епицентър.

"С оглед на факта, че
населението на република-
та одобри решението на
референдума, ви моля да
разгледате въпроса за
присъединяването на
Луганската народна репуб-
лика (ЛНР) към Русия като
субект на Руската федера-
ция", заяви лидерът на
ЛНР Леонид Пасечник. В
послание, публикувано в
"Телеграм", назначеният от
Русия управител на Хер-
сонска област заяви, че
регионът е направил
"исторически избор" в
полза на Русия.

В сряда Кремъл заяви,
че т.нар. от него "специал-
ната военна операция" в
Украйна трябва да продъл-
жи, поне докато Русия не
поеме пълен контрол над
Донецка област в Източна
Украйна, съобщава Рой-

терс. По време на ежед-
невния брифинг  говорите-
лят на Кремъл Дмитрий
Песков каза, че военната
кампания в Украйна ще
продължи "като минимум"
до "освобождаването" на
"Донецката народна репуб-
лика", имайки предвид
подкрепяната от Русия
администрация на този
украински регион. Песков
не разкри много подроб-
ности, като посочи, че
Русия ще продължи своята
"специална операция",
дори след като четирите
региона на Украйна, в
които се проведоха "рефе-
рендуми", станат част от
Руската федерация.

По-рано четирите
региона в Украйна обявиха,
че "референдумите" са
приключили, като посочи-
ха, че всички те са гласу-
вали за присъединяване
към територията на Русия.
Международната общност
преобладаващо се проти-
вопоставя на подобен ход,
наричайки тези референду-
ми "незаконни" и "фалши-
фицирани".

Украинският президент
Володимир Зеленски
определи действията на

�

Eëåêòðè÷åñêà êîîïåðàöèÿ „Ñâåòëèíà“ è åëåêòðèôèêàöèÿòà íà Ïàâëèêåíè
От стр. 6

През 1938 г. вече е имало слу-
чаи, когато е спирано електрозах-
ранването за уличното осветление,
по всяка вероятност поради нови
неизплатени сметки от страна на
кметството и това кара властите да
се притесняват, че и водозахранва-
нето може да бъде спряно при нова
задлъжнялост от тяхна страна.

За това си решение Община
Павликени се позовава на актуал-
ния тогава сключен договор с ко-
операцията, където е записано, че
Общинският съвет има право във

всеки един момент да поеме елект-
рификацията на селището. Друг мо-
тив за искането на кметската упра-
ва е възможността Общината да да-
де право за ползване на електрое-
нергия - поне за осветление, на по-
бедни павликенчани, които не мо-
гат да станат член-кооператори и
затова им се налага да плащат по-
високи цени за изразходен кило-
ватчас електрическа енергия.

Събранието на "Светлина" упъл-
номощава Управителния съвет на ко-
операцията с председател Костадин
Иванов Даскалов и Общинския съ-
вет, начело с кмета Григор Писарев,

да направят ново заседание и да на-
мерят изгодно и за двете страни раз-
решение на въпроса.

Въпреки наличието на недобро-
съвестни абонати, на всяка квитан-
ция, издадена от "Светлина", ясно и
точно е записано: "На неизплатили-
те абонамента си до 15-о число на
месеца токът им се прекъсва без пре-
дупреждение". На нарушителите, ко-
ито по-късно биват свързвани отно-
во с електрическата мрежа, се на-
лагат глоби, същите трябва същев-
ременно да внесат и гаранция (де-
позит). С тези мерки кооперацията
отстоява финансовите си интереси.

Руският президент Владимир Путин не се е отказал от плановете да
завземе Украйна, пише агенция Блумбърг, позовавайки се на източници
близки до Кремъл. Те смятат, че след като обяви частична мобилизация,
той се надява да си върне инициативата на бойното поле, да се придви-
жи в дълбочина в Украйна и да завладее няколко големи града, сред
които Харков и Одеса. Руският лидер възнамерявал да остави на Украй-
на само част от довоенната й територия, казват източниците на Блум-
бърг, които са пожелали анонимност. Очаква се в петък Путин да напра-
ви обръщение към Федералното събрание и след това да подпише анек-
сията на териториите в четирите украински области, където от 23 до 27
септември се проведоха т. нар. референдуми за присъединяване към
Русия, пише Блумбърг.

Около 160 000 мигранти
са се опитали да влязат в Гър-
ция от Турция от началото на го-
дината, но са били върнати, съ-
общиха гръцките власти. Според
Атина съществена роля за нап-
лива имат граничните служите-
ли от турска страна, а освен то-
ва са необходими и мерки по
границата с България. Всеки ден
само през сухопътната граница
на Гърция с Турция се осуетява
нелегално  преминаване на над
1500 мигранти по информация
на гранична полиция. Самите миг-
ранти признават пред гръцките
власти, че турски полицаи ги при-
нуждават и подпомагат да пре-
минат границата.

Председателят
на Европейската комисия Урсула
фон дер Лайен заяви, че течове-
те от газопроводите "Северен по-
ток" - 1 и 2" са акт на саботаж. В
Туитър тя написа, че умишленото
разрушаване на европейска енер-
гийна инфраструктура е неприем-
ливо, и предупреди, че подобни
действия ще доведат до най-сил-
ния възможен отговор. По-рано
премиерите на Дания и Швеция
Мете Фредриксен и Магдалена Ан-
дершон казаха, че изтичанията са
предизвикани умишлено. "Това,
което се случи с газопроводите
"Северен поток 1" и "Северен по-
ток 2", е голям проблем за Ру-
сия. И двете линии на "Северен
поток 2" са заредени с газ, цяла-
та система е готова да изпомпва
газ, а този газ е много скъп. Този
газ струва много пари, сега този
газ изтича във въздуха", каза го-
ворителят на Кремъл Дмитрий
Песков за ситуацията около "Се-
верен поток". Предположенията,
че Русия е съпричастна към из-
тичанията на газ от газопроводи-
те "Северен поток - 1 и 2", са
откровено глупави. Кремъл при-
зовава за разследване на всич-
ки обстоятелства около аварии-
те, каза Песков.

Талибаните
подписаха временно споразуме-
ние с Русия за ежегодни достав-
ки на бензин, дизелово гориво и
пшеница за Афганистан. Ахундза-
да Абдул Салам Джавад, говори-
тел на министерството на про-
мишлеността и търговията, заяви
пред ДПА, че споразумението
включва годишно закупуване на
милион тона бензин, милион то-
на дизелово гориво, половин ми-
лион тона газ за домакинствата
и 2 млн. т пшеница. Говорителят
заяви, че се очаква вносът да "за-
почне скоро". Талибаните твърдят,
че ще плащат на Русия в рубли.
И. д. министър на промишленост-
та и търговията на талибаните Ну-
руддин Азизи, който посети Ру-
сия миналия месец, заяви, че
Москва е предложила на талиба-
ните отстъпка от средните све-
товни цени на стоките.

Куба потъна в мрак поради прекъс-
ването на електрозахранването след
преминаването на урагана Иън, съ-
общи държавната енергийна компа-
ния "Унион електрика". Страната е
без ток, съобщи компанията в Туи-
тър и обясни това с преминаването
на урагана от 3-та степен през за-
падната част на острова. В провин-
ция Пинар дел Рио превантивно бя-
ха евакуирани 50 000 души и създа-
дени 55 временни центъра, които да
предоставят подслон. Взети бяха
мерки и за опазване на тютюневите
насаждения. Стихията, ударила за-
падната част на Куба с ветрове със
скорост до 205 км/ч, не е взела жер-
тви. Сега Иън се е насочил към Фло-
рида. Очаква се, че движейки се над
Мексиканския залив, той ще се уси-
ли и ще удари американския щат вече
като ураган от 4-та степен. Във Фло-
рида на 2,5 млн. души е наредено
да се евакуират.

Москва в четирите украин-
ски провинции, където се
проведоха референдуми за
присъединяване към Русия
като "откровен фарс". Той
подчерта, че ако украински
земи бъдат анексирани,
няма да има никакви
преговори с руския прези-
дент Владимир Путин. Във
видеообръщение към
Съвета за сигурност на
ООН, който се събра, за да
обсъди ситуацията в Украй-
на, украинският президент
Володимир Зеленски
призова за въвеждането на
нови строги глобални
санкции срещу Русия и
поиска ясни и юридически
обвързващи гаранции за

колективна сигурност. Той
обвини Русия в "брутално
нарушаване на устава на
ООН", тъй като се опитва
да анексира територии,
завзети със сила. Междув-
ременно Киев призовава
ЕС, НАТО и Г-7 незабавно
и значително да увеличат
натиска върху Русия, по-
конкретно като наложат
нови тежки санкции и
значително увеличат
военната помощ за Украй-
на. Украинското външно
министерство поиска
"танкове, бойни самолети,
далекобойна артилерия,
системи за противовъздуш-
на и противоракетна
отбрана". ç

Електрифицирането на Павлике-
ни и утвърждаването на коопера-
ция "Светлина" допринасят същест-
вено за развитието на занаятчийс-
кото производство, подпомагат съз-
даването и дейността на първите
промишлени предприятия, подобря-
ват условията за живот на жители-
те на Павликени. В занаятчийските
работилници и във фирмите започ-
ват да се внасят и модерни машини
и съоръжения, които използват
електроенергия. За все по-обхват-
ната електрификация на Павликени
през 40-те години допринася и за-
почналият строеж на далекопрово-

дите Габрово - В. Търново - Г. Оря-
ховица (през 1941 г.) и Г. Оряхо-
вица - Левски (през 1942 г.).

Така през 40-те години енер-
гийната мрежа на Павликени се
включва към тези далекопрово-
ди. По този начин енергийната
система на Мини "Перник", на ко-
ито правителството възлага елек-
трификацията на цялата страна,
обхваща и павликенския край.
Създават се нови възможности за
екстензивен ръст на стопанската
структура, както и за интензифи-
кация на занаятчийското и про-
мишленото производство.

Íàêðàòêî

Снимки Интернет
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Няма да стана

 треньор

на мъжкия

 национален

отбор на всяка

 цена, твърди

 50-годишният

 специалист

Мартин Стоев все още
не е получил официално
предложение да поеме
мъжкия национален отбор
на България по волейбол.
Специалистът говори по
темата пред медиите в
Пресклуб "България" и
разкри, че не би станал
треньор на "трикольорите"
на всяка цена. "Този
ангажимент, който съм
поел, е към Данчо Лаза-
ров, към тогавашния
президент, а не със се-
гашната управа. Аз с
настоящите шефове на
федерацията нямам уго-
ворки да бъда треньор,
просто те ме оставиха да
си довърша ангажимента,
който съм имал с Данчо
Лазаров, който изтича на
31 декември. Не съм
кандидатствал за какъвто
и да е пост. С мен никой
не е разговарял. Не се е
изяснило по какъв крите-
рий се избира национален

селекционер. За всеки е
чест да води България.
Това е витрината на
нашия волейбол. Ако ме
потърсят, ще говорим, но
не на всяка цена. През
миналия декември имах
хубаво предложение от
клубен отбор за година и
половина, но исках да си
довърша ангажимента към
националния отбор за
младежи", заяви Стоев,
който води тима на Бълга-
рия до 20 години, спече-
лил бронзови медали от
Евро 2022 в Италия преди
няколко дни.

"Вярвам на тези мом-
чета, но има още да се

развиват. През 2027
година те трябва да бъдат
в основата на национал-
ния отбор, който ще се
бори за класиране на
Олимпийските игри в Лос
Анджелис. Българска
федерация волейбол
направи всичко като
организация за нашия
отбор. Бронзовият медал
от европейското първенс-
тво сега осмисли работа-
та ни през цялото лято",
каза още Мартин Стоев.

Специалистът все още
не знае с какво ще се
занимава, след като
договорът му да води
националния тим до 20
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години изтече. "Всичко е
възможно. Не съм сигу-
рен какво, но ще направя
нещо. Издържам се от
професионалното тре-
ньорство. Никога не съм
кандидатствал за нещо с
конкурс. Тези неща у нас
се правят за определени
хора", допълни Мартин
Стоев.

"Има  разделение в
Управителния съвет на
федерацията. За да
имаме шансове за класи-
ране за Олимпийските
игри в Лос Анджелис през
2028 година, трябва да
бъдем в топ 10 на светов-
ната ранглиста, не на 23-
та позиция. Трябва да се
направи опит и за учас-
тие на Олимпиадата в
Париж 2024. Не мога да
излъжа и да обещая, че
ще вземем визи за Игри-
те след две години. Имам
определени условия и
едно от тях е да не водя
отбора само за една
година. Ако ми предло-
жат, искам да бъда наче-
ло и в квалификациите за
Олимпиадата през 2028
година. Трябва да се
направи тим с професио-
нално отношение към
работата и състезатели-
те", завърши Мартин
Стоев, който беше начело
на България в периода
2005 - 2008 година. ç

Мартин Стоев смята, че селекционерът на мъжкия национален отбор по
волейбол трябва да получи договор за минимум пет години

Още едно любопит-
но име може да заиг-
рае за националния
ни отбор по футбол,
който стартира отлич-
но при новия треньор
Младен Кръстаич - с
победи над Гибралтар
(5:1) и Северна Маке-
дония (1:0) в Лигата на
нациите. Сръбският
специалист вече е по-
канил талант от Лес-
тър - 17-годишния
Кристофър Попов.

Младият нападател
е с български корени,
роден е в Уелс на 26
октомври 2004 г. По-
пов е основен играч
на състава на Лестър
до 18 години, както и
има мачове за форма-
цията на "лисиците" до
21 г. Кристофър пра-
ви първите си стъпки

Световният шампион Карлос
Насар наистина е бил арестуван
през лятото. Това призна треньо-
рът на националния отбор по вди-
гане на тежести Иван Иванов. В
началото на август в медиите се
появи информация, че Насар шо-
фирал под въздействието на ал-
кохол и наркотици и оказал съп-
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Лига "B" Група 1

Ейре - Армения 3:2
1:0 Джон Егън 18, 2:0
Майкъл Обафеми 52, 2:1
Артак Дашян 71, 2:2 Едуард
Спертсян 73, 3:2 Роби
Брейди 90+1
Украйна - Шотландия 0:0

Група 2

Албания - Исландия 1:1
1:0 Ермин Леняни 35, 1:1
Микаел Андерсон 90+7

Група 4

Норвегия - Сърбия 0:2
0:1 Душан Влахович 42, 0:2
Александър Митрович 54

Швеция - Словения 1:1
0:1 Бенджамин Шешко 28,
1:1 Емил Форсберг 42

Лига "C" Група 2

Гърция - Северна
Ирландия 3:1

1:0 Димитриос Пелкас 14,
1:1 Шейн Лейвъри 18, 2:1
Георгиос Масурас 55, 3:1
Петрос Манталос 80

Косово - Кипър 5:1
1:0 Флорент Муслия 22, 2:0
Донат Рудани 45+1, 3:0
Елбасан Рашани 47, 4:0
Ведат Мурики 52, 4:1
Валентин Роберге 81, 5:1
Ведат Мурики 84
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ротива при задържането му от по-
лицията. По-късно щангистът отре-
че пред bTV, но сега треньорът на
националите Иван Иванов потвър-
ди, че Насар е бил задържан за
24 часа.

"Да, бил е в ареста и има дело
на 18 октомври, доколкото разб-
рах", заяви Иванов. Запитан дали

се страхува, че може да се отрази
на последваща допинг проба,  тре-
ньорът отговори: "Ако е било само
тогава, с днешна дата едва ли ще
покаже положителен резултат, но
имаме едно наум винаги".

Оттогава световният шампион
не е бил в националния отбор и
тренира индивидуално, но ще се

завърне следващата седмица. От
понеделник на лагера в Асеновг-
рад ще бъдат отстраненият дисцип-
линарно Христо Христов, както и
Божидар Андреев, който се беше
отказал временно от спорта. Щан-
гистите се подготвят за световно-
то първенство за мъже през де-
кември в Колумбия. ç

Кристофър Попов е роден в Уелс, но може да играе за
мъжкия национален отбор по футбол на България

Êðúñòàè÷ ïîêàíè â äúðæàâíèÿ òèì èãðàë â Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä
във футбола в школа-
та на Кардиф, след ко-
ето 5 години е в ака-
демията на Манчестър
Юнайтед.  Талантът
има записани мачове
за юношеските наци-
онални отбори на
Уелс.

Според правилника
на ФИФА всеки фут-
болист има право да
избере в кой държа-
вен тим да играе при
мъжете, преди да е за-
писал и една минута
за него. При юношите
обаче Крис Попов ве-
че няма право да ри-
та за друг отбор, ос-
вен за Уелс.

Младен Кръстаич
подготвя повиквател-
на и за 21-годишния
футболист на герман-
ския Аугсбург Лукас

Петков. На национали-
те предстоят ноемв-
рийски контроли - на
16-и с Кипър и на 20-и
с Люксембург.

В същото време
УЕФА определи разп-
ределението на наци-
оналните отбори от
Европа в урните за
предстоящия на 9 ок-
томври жребий за
квалификациите на
Евро 2024 в Германия.
След двете си поред-
ни победи в рамките
на три дни тимът на
Младен Кръстаич си
гарантира място в
четвърта урна за жре-
бия, който ще се про-
веде във Франкфурт.
В същата урна са още
Грузия, Гърция, Тур-
ция, Казахстан, Люк-
сембург,  Азербай-

джан, Косово, Фа-
рьорските острови и
Северна Македония.

Германия като до-
макин се класира ди-
ректно за Евро 2024,
а останалите 53 наци-
онални отбори са раз-
пределени в шест ур-
ни. Ще бъдат форми-
рани общо 10 квали-
фикационни групи, от
които 7 ще са с по 5
отбора и останалите
три - с по 6 отбора.
Първите два състава
в квалификационните
групи ще се класират
директно за европей-
ското първенство
през 2024 г. Останали-
те три тима ще бъдат
определени с баражи
между победителите в
групите на Лигата на
нациите. ç
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даде сериозна заявка за
Олимпиадата в Париж
2024 и борбена Стилияна,
която откри пред мен
едно много важно свое
качество, а именно моби-
лизация и концентрация
при екстремна ситуация.
Казвам екстремна, защо-
то след отпадането на
Боряна Калейн цялата
тежест за спечелване на
квотата падна върху нея.
И тя успя и се справи!",
каза Раева пред фейсбук
страницата на БФХГ.

"В София видях различ-
на гимнастика. Имаме нов
правилник, с който спо-
ред мен значително по-
добре са се справили
ансамблите. Не съм
удовлетворена с това,
което показаха индивидуа-
листките. На техния фон
Боряна Калейн щеше да
изпъкне много рязко.
Може би Веденеева
трябва да отлича, както и
бухалките и обръча на
Стилияна. С най-добри

чувства съм към София
Рафаели и Дария Валфо-
ломеев, но лично аз не
съм впечатлена по отно-
шение артистичността им.
В същото време показаха
трудна гимнастика, което
им донесе тези резултати.
Но независимо от анали-
за и влиянието на оценка-
та за трудност, България
ще продължи да се бори
за оценката за артистич-
ност, защото в допълне-
ние към трудността този
компонент ще открои
гимнастичка като Боряна
Калейн. Да, конкуренцията
става много интересна. И
мисля, че ще продължава
в тази посока", добави
Илиана Раева.

"Основната "вина" за
постигането на всичките
резултати и най-вече за
най-големия успех - олим-
пийската титла, е синхро-
нът в работата на екипа
ни. Още в началото на
тези десет последни
години сведох до мини-
мум интригантството,
клюките и махленството,
които са пагубни при
преследване на високи
цели. Не, че ги няма
изобщо. Няма как да ги
няма, но не им позволя-
вам да се изявяват и да
пречат на работата. Не
им давам гласност и
поле за изява. Интересу-
ват ме само успехите и
това хората, от които
зависят те, да са щастли-
ви и работоспособни.
Пазя много читавите си
треньори, състезателите,
екипите им и хората,
които работят във феде-
рацията. Щит съм за

Президентът на Българ-
ската федерация по
художествена гимнастика
Илиана Раева заяви, че
световното първенство в
София, което завърши на
18 септември, в било
много успешно за българ-
ските състезателки. Ан-
самбълът завоюва две
златни отличия, а Стилия-
на Николова взе бронз в
многобоя и три сребърни
медала на финалите на
отделните уреди. България
спечели и две квоти за
Олимпиадата в Париж
през 2024 година. Раева
посочи като голяма мечта
след постигнатите успехи
разширяване на залата,
за която четири години
ходила по различни
институции.

"Равносметката е едно
много успешно световно
първенство, в което само
България от основните
претенденти успя да
завоюва две квоти. Силна
игра на ансамбъла, който

Êðèñòèàíî Ðîíàëäî îòíîâî
çàõâúðëè êàïèòàíñêàòà ñè ëåíòà

Сведох до минимум интригантството,
клюките и махленството, разкри шефката на
федерацията по художествена гимнастика

всички. Но в същото
време изисквам основно
резултати. Анализирам с
треньорите след големи-
те състезания както
нашите момичета, така и
съперниците ни. Не
мислете, че няма подвод-
ни камъни. Има, разбира
се! Но имам огромен
опит, който много ми
помага при работа с
много хора. В тези 10
години съм имала проб-
леми от различно естест-
во, но никога не си
позволих да им дам
гласност. Справях се
къде по-лесно, къде по-
трудно, но го оставях за
моя сметка. Не харесвам
ролята на жертва, с която
хората търсят съчувствие и
фалшиви аплодисменти. От
няколко години основно ме
интересуват аплодисменти-
те на Съдбата. Ако вървя
по правия път ги имам и
съм най-щастливият човек.
Като кривна, Съдбата ме
отрезвява бързо. Това е
моят критерий за правилна
работа, не за успешна.
Защото може да е успеш-
на, но да не е правилна. . .
За мен успехът не е само
златните олимпийски
медали, а щастието в
душите на "диамантите".
Това беше моята битка за
успех. Щастлива съм, че
успях да постигна най-
големия успех в гимнасти-
ката, а състезателките да
продължават да искат да
играят, да са близко до
мен и всеки път да виждам
безмерното щастие в очите
им. Това е моята професио-
нална философия", комен-
тира Раева.

Суперзвездата на Португалия
Кристиано Роналдо беше видимо
ядосан след домакинската загуба
с 0:1 от Испания, заради която пър-
вият шампион в Лигата на нации-
те не успя да се класира за фи-
налната фаза на турнира. След пос-
ледния съдийски сигнал телевизи-
онните камери се насочиха към
Роналдо, който поклащаше разо-
чаровано глава. По-късно в соци-
алните мрежи и онлайн медиите
се появиха и други любопитни кад-
ри на нападателя, в които се виж-
да как той захвърля капитанската
лента при напускането си на те-
рена. Направи впечатление и на-
синеното дясно око на португале-
ца след сблъсъка му с Томаш Вац-
лик при победата над Чехия с 4:0.

Кристиано не за първи път пра-
ви подобно нещо с капитанската
си лента, като другият известен
случай беше при ремито 2:2 със
Сърбия в ключов мач от светов-
ните квалификации преди година
и половина. Тогава в края на дву-
боя главният рефер не призна не-
гово попадение, въпреки че игра-
чът на Манчестър Юнайтед беше
убеден, че топката е преминала
голлинията. Веднага след края на
срещата CR7 захвърли лентата си
на терена, като тя беше взета от
човек от персонала на стадиона
и по-късно беше продадена на
благотворителен търг.

Испания спечели минимално с
1:0 при визитата си на Португалия
в решаващ сблъсък и спечели група

2 от Лига "А" на турнира Лига на
нациите, класирайки се за финал-
ната фаза на надпреварата. Алва-
ро Мората (88) шокира Кристиа-
но Роналдо и компания в Брага,
за да финишира "Ла Фурия" на точ-
ка пред "мореплавателите".

В другия мач от тази група
Швейцария надви Чехия с 2:1 и
запрати съперника си в Лига "B"
за следващото издание на турни-
ра. Ремо Фройлер (29) и Бреел
Емболо (30) дадоха комфортен
аванс на домакините за по-малко
от 120 секунди, а Патрик Шик се
разписа за гостите.

Испания спечели групата с 11
точки. Португалия завърши на вто-
рата позиция с 10, пред Швейца-
рия с 9 и Чехия с 4 пункта. ç

Шефката на федерация
разкри и състоянието на
Боряна Калейн в момента.
Родната грация не участва
на световното първенство
заради здравословни
проблеми. "Боряна вече е
добре. Няма проблем със
здравето. Сега се възста-
новява. Лекарите не са
категорични, но смятат, че
може да е вирус, съчетан с
постковид и висока темпе-
ратура. Най-важното е, че
няма усложнения и е
добре. Тепърва с нея и
треньорите ще говорим за
бъдещето й", заяви прези-
дентът на федерацията.

"Предстои ни пак също-
то. Работа. Аз няма да се
откажа от това да имаме
нормална база за трени-
ровки. Ние заслужаваме
това. Много мечтая да
имаме нормални условия
за работа. В момента
нямаме. Не знам какви
успехи още трябва да
постигаме, за да ни обър-
нат внимание и да ни
построят разширението на
залата, за която четири
години ходих от институ-
ция в институция... Това е
голямата ми мечта. Всич-
ко друго постигнах. Разби-
ра се, това не означава,
че целите вече ги няма.
Напротив. Успях с моята
"лудост" България да е на
върха, да заразя всички и
сега те вярват, че можем
и е достижимо. Аз винаги
съм вярвала, че светът е
на "лудите". Дай боже, да
имаме и индивидуалистка
олимпийска шампионка.
Разкошни са ни момичета-
та!", завърши Илиана
Раева. ç

Илиана Раева направи кратък анализ на световното първенство по
художествена гимнастика

Секунди преди края на мача срещу Испания Кристиано Роналдо
пропусна да изравни резултата, с което щеше да изведе Португалия на

първо място в крайното класиране
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05.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Ива-
нов

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

Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.20 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.35 Малки истории /п/
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели - забавно-

познавателно семейно куиз
шоу/п/

14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Пакостникът Чорапчо - аним.

филм
14.30 Тренк, малкият рицар - аним.

филм
15.00 Анн с двойно "Н" 2 - тв филм /7

епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Парламентарни избори 2022:

Диспути
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно преда-

ване
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавно-

познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.30 Гласовете на България
21.00 Музика безкрай - музикално шоу
22.00 Домът на Бонд - тв филм /2

епизод/
23.00 По света и у нас
23.25 Международен джаз фестивал

"Д-р Емил Илиев 2022" - Боро-
вец: Montuno_BG, етно-джаз про-
ект на Красимир Желязков

00.25 100% будни /п/
02.00 Култура.БГ /п/
03.00 Малки истории /п/
03.15 Олтарите на България
03.25 Анн с двойно "Н" 2 - тв филм /7

епизод/п/
04.10 По света и у нас /п от 20:00

часа/
04.40 България в 60 минути с Мариана

Векилска /п/

bTV

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

предаване с водещ Златимир Йо-
чев

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели"
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п./
15.00 "Огледален свят" - сериал
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,

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

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 "Стани богат" - куиз шоу с водещ
Михаил Билалов

19.00 bTV Новините - централна еми-
сия

20.00 "Мен не ме мислете" - сериал,
еп. 33

21.00 "Фермата: Мостът на времето" -
риалити, с. 8

22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
- вечерно токшоу

23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Записът" - сериал, еп. 5
00.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3,

еп. 20
00.50 "Като на кино" - предаване за

кино
01.00 "Революция Z: Секс, лъжи и музи-

ка" - сериал, еп. 10
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Огледален свят" /п./ - сериал

bTV ACTION

05.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 20
06.00 Анимационен блок (премиера):

"Дракони: Надпревара до преде-
ла" - сериал, с. 2, еп. 5 - 8

08.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 20
09.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 3
10.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 7
11.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 3
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 7,

еп. 15
13.00 "Беулф и Грендел" - екшън, прик-

люченски (Канада, Великобрита-
ния, САЩ, Исландия, 2005), ре-
жисьор Стърла Гунарсон, в роли-
те: Хрингур Ингварсон, Спенсър
Уайлдинг, Стелан Скарсгард, Ин-
гвар Сигурдсон, Джерард Бътлър,
Рори Маккан, Сара Поли, Еди
Марсан

15.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 21
16.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 4
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 7,

еп. 16
18.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 4
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" -

сериал, с. 5, еп. 9
20.00 Екшън в 8: "Кобра" - сериал,

еп. 6
21.00 Премиера: "Пътят на парите" -

сериал, с. 3, еп. 2
22.00 Бандата на Екшън: "Беулф" - фен-

тъзи, екшън, приключенски (САЩ,
2007), режисьор Робърт Земе-
кис, в ролите: Рей Уинстън, Крис-
пин Главър, Анджелина Джоли,
Робин Райт, Антъни Хопкинс, Лес-
ли Земекис, Джон Малкович, Крис
Копола, Брендън Глийсън и др.

00.15 "Пътят на парите" - сериал, с. 3,
еп. 2

01.15 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 4
02.15 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 9
03.15 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 7,

еп. 16
04.15 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 4

bTV COMEDY

05.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
06.00 "Бруклин 99" - сериал, с. 3, еп.

17, 18
07.00 "Да живее крал Джулиън!" - сери-

ал, анимация, с. 3
08.30 "ФейсБог" /п./ - сериал
09.30 "Маркъс" /п./ - сериал
10.00 "Смотаняци 2" - комедия, екшън

(САЩ, 1993), режисьор Джим
Ейбрахамс, в ролите: Чарли Шийн,
Валерия Голино, Лойд Бриджис,
Мигел Ферер, Роуън Аткинсън,
Мартин Шийн и др.

11.45 "Безкрайна фиеста" /п./ - сериал
13.00 "ФейсБог" /п./ - сериал

14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "Маркъс" /п./ - сериал
16.00 "Фитнес" - сериал, с. 2, еп. 17,

18
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

- вечерно токшоу
17.30 Премиера: "Безкрайна фиеста" -

сериал, еп. 15
18.30 "Безкрайна фиеста" - сериал,

еп. 16
19.00 "Маркъс" - сериал, с. 2, еп. 16,

17
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал,

еп. 96
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 12,

еп. 2
22.30 "Маркъс" /п./ - сериал
23.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 8
00.00 "Смотаняци 2" /п./ - комедия,

екшън (САЩ, 1993)
02.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

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

bTV Cinema

05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Костюмари" /п./ - сериал, с. 8,

еп. 7, 8
08.00 "Най-мрачният час" - биографи-

чен, военен, драма, исторически
(Великобритания, САЩ, 2017), в
ролите: Гари Олдман, Джон Хърт,
Лили Джеймс, Бен Менделсон,
Кристин Скот Томас, Стивън Ди-
лейн и др.

10.30 "Костюмари" - сериал, с. 8, еп.
9, 10

12.30 "Осмозис Джоунс" - анимация,
екшън, приключенски (САЩ,
2001), режисьори Боби Фарели
и Питър Фарели

14.30 "Злата близначка" - трилър (тв
филм, Канада, 2018), в ролите:
Линдзи Хартли, Джейсън Сър-
мак, Кандис Хънтър, Питър Фле-
минг

16.15 "Обожателят" - трилър (САЩ,
2018), режисьор Крейг Голдс-
тийн, в ролите: Кариса Лий
Стейпълс, Кейла Юъл, Дрю Сий-
ли, Брайън Еймс, Памела Рой-
ланс и др.

18.00 "Тъмната страна на Бруклин" -
криминален, драма (САЩ, 2019),
режисьор Едуард Нортън, в ро-
лите: Едуард Нортън, Брус Уилис,
Уилем Дефо, Алек Болдуин, Лес-
ли Ман, Итън Суплий, Гугу Мбата-
Роу, Боби Канавали и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за
кино

21.00 "Реката на тайните" - кримина-
лен, мистъри, драма (САЩ, Авс-
тралия, 2003), в ролите: Шон
Пен, Тим Робинс, Kевин Бейкън,
Лорънс Фишбърн, Марша Гей
Хардън, Лора Лини, Кевин Чап-
ман, Еми Росъм

23.45 "Двуличие" - комедия, кримина-
лен, романтичен (САЩ, Герма-
ния, 2009), в ролите: Джулия
Робъртс, Клайв Оуен, Пол Джиа-
мати, Том Уилкинсън, Уейн Дю-
вал и др.

02.15 "Костюмари" - сериал, с. 8, еп. 9,
10

04.15 "Прислужницата" - драма (тв
филм, САЩ, 2016), режисьор

Дарин Скот, в ролите: Катрин
Тютън, Фей Мастърсън, Кентън
Дюти, Том Мейдън

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" /п/
06.00 "Здравей, България"
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериал
13.30 "Ти си моята съдба" (премиера) -

сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) -

сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистич-

но шоу
17.00 "Откраднати мечти" (премиера) -

сериен филм
18.00 "Голямото преследване" (преми-

ера) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "С река на сърцето" (премиера) -

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

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

сезон 5
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления: Лос Ан-

джелис" - сериал, сезон 7
00.30 "Черният списък" - сериал, сезон

2
01.20 "Домът, в който си роден, е

твоята съдба" - сериен филм
02.00 "Не пускай ръката ми" - сериал
03.40 "Песента на живота" - сериал

Êèíî Íîâà

06.20 "В кадър"
06.50 "Норм-полярният мечок: Прик-

лючения с кралски размери" -
анимационен филм

08.45 "Родени да блестят" - музикална
драма с уч. на Хорхе Бургос,
Гилбърт Салдивар, Кимбърли Фло-
рес, Алисия Райнер, Дейвид Заяс
/п/

11.00 "Блейз" - биографична драма с
уч. на Бен Дики, Алия Шоукат,
Крис Кристоферсън, Чарли Сек-
стън, Итън Хоук и др. /п/

13.00 "В кадър"
13.20 "Законът на Хана" - приключенс-

ки екшън с уч. на Били Зейн,
Кимбърли Елис, Дани Глоувър,
Сара Канинг, Джон Пайпър-Фър-
гюсън, Грейстън Холт, Раян Кене-
ди и др. /п/

15.15 "Изкуствен интелект" - фантасти-
ка с уч. на Холи Джоуел Осмънд,
Джъд Лоу, Франсис О’Конър, Сам
Робардс, Уйлям Хърт, Джейк То-
мас

18.10 "Ултравайълет" - екшън-фантас-
тика с уч. на Мила Йовович,
Камеран Брайт, Ник Чинлънд,
Уилям Фичнер, Айда Мартин, Се-
бастиян Анри

20.00 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 13

21.00 "Не си играй с огъня" - комедия
с уч. на Джон Легуизимамо, Джон
Сина, Джуди Гриър и др.

23.00 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 13 /п/

00.00 "Чудо" - драма с уч. на Оуен
Уилсън, Джулия Робъртс, Джей-
къб Трембли

Тв програма - четвъртък, 29 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.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Реката на тайните" -
криминален, мистъри, драма (САЩ, Австралия,
2003), в ролите: Шон Пен, Тим Робинс, Kевин
Бейкън, Лорънс Фишбърн, Марша Гей Хардън,

Лора Лини, Кевин Чапман, Еми Росъм

Времето
Днес ще има про-

менлива облачност,
на изолирани мес-
та в Западна Бълга-
рия ще превали. Вя-
търът ще остане от
югозапад, слаб, в
източните райони
до умерен. Ще се задържи сравнително топ-
ло, минималните температури ще са предим-
но между 12° и 17°, малко по-ниски в котло-
вините в Югозападна България, максимални-
те - между 24° и 29°, в петък с 2-3 градуса по-
високи.                                НИМХ/БТА



ÊÓËÒÓÐÀ 29.09.2022 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

16

С операта "Турандот" от
Пучини,  пълна зала и
бурни аплодисменти за
изпълнителите, автора на
постановката акад. Пла-
мен Карталов и диригента
на местния симфоничен
оркестър маестро Юлиан
Ковачев се откри 19-ият
международен фестивал
на операта в южнокорейс-
кия град Дегу. Това съоб-
щиха от българското
посолство в Сеул. Гости
на събитието на 23 сеп-
тември са били кметът на
града Хонг Джун-пьо и
българският посланик в
Сеул Петко Драганов.
Догодина предстои обмен
на посещения между
оперните състави на
София и Дегу.

На сцената на Софийс-
ката опера и балет пък на
21 октомври ще изнесе
гала концерт оперната
дива Веселина Кацарова.
Най-големият й успех е
участието на Залцбургския

Ïîñòàíîâêà íà Ïëàìåí Êàðòàëîâ îòêðè
ìåæäóíàðîäåí ôåñòèâàë â Äåãó

ÍÈÌ ïðîó÷âà ñðåäíîâåêîâíèÿ ìàíàñòèð „Ñâ. Éîàí Ïðîäðîì“ â Àõòîïîë
За трета поредна годи-

на екип на НИМ, под ръ-
ководството на директора
на музея доц. д-р Бони
Петрунова, започна архе-
ологическите изследвания
на средновековния манас-
тир "Св. Йоан Продром" в
Ахтопол.

Археолозите продължа-
ват да разкриват тайните
на загадъчния манастир,
предполагаемо убежище
на Агатополския митропо-

Íàêðàòêî

:

Надежда Кутева
е носител на национал-
ната награда за живопис
„Захарий Зограф“

Номинацията си Кутева
получи за изложбата
"Небесни образи", която е
представяна в София и
Стара Загора. Тя е 39-ият
носител на националната
наградата.  Отличието ще
й бъде връчено на
церемония на 7 октомври
в художествена галерия
"Проф. Васил Захариев" -
Самоков. "Творчеството й
е модерен еквивалент на
православието, свързан с
културното и духовно
наследство на Балканите",
казва проф. Аксиния
Джурова за нея. През
1990 г. Кутева получава
националната награда за
живопис "Владимир
Димитров-Майстора".

Балет „Арабеск“
открива сезона с
премиера на „Триптих“
Постановката публиката
ще види в Музикалния
театър в София на
7 октомври. Спектакълът
включва три самостоя-
телни творби на трима
млади хореографи в
полето на съвременния
танц. Това са Ангелина
Гаврилова, Филип Мила-
нов и арменецът Аршак
Галумян - солист на
Щатстбалет в Берлин.
Сценографията и костю-
мите за премиерната
вечер са на художничка-
та Адрияна Найденова.

„Ìå÷åøêà
ïðèêàçêà“
å ïðåìèåðåí
ñïåêòàêúë
çà äåöà

"Мечешка приказка" е
най-новият спектакъл за
деца на Драматично-кук-
лен театър "Иван Радоев"
в Плевен. Текстът е на Ян
Вилковски, а постановка-
та, сценографията и кук-
лите са дело на Дориана
Гълъбова. "Мечешка при-
казка" се игра  премиер-
но на 28 септември. Вто-
рото представление е обя-
вено за 29 септември от
18.00 ч. Участват актьори-
те Ирена Ненчева, Мари-
ела Богданова, Георги Ен-
чев, Генадий Николов и
Дориана Гълъбова. ç

музикален фестивал от
1992 г., когато замества
Мерилин Хорн в ролята на
Танкред от едноименната
опера. След това участие
българката печели публи-
ката и получава много
роли в Лондон, Мюнхен,

Залцбург, Флоренция,
Цюрих, Париж. Извисява
глас в Ню Йорк и в Чика-
го. От най-успешните й
роли е тази на Секст от
"Милосърдието на Тит", на
Залцбургския музикален
фестивал през 1997 г. и

Колумбия си върна от
САЩ 274 предколумбови
произведения на изкуство-
то, предаде АФП. Има чо-
вешки фигури, керамични
предмети и традиционни
огърлици с 1500-годишна
история.

От 2018 г. посолството
на Колумбия във Вашинг-
тон събера артефактите от
САЩ благодарение на
"конфискации" или на доб-
роволно "връщане от ко-
лекционерите", обясни Але-
на Кайдесо, директор на
колумбийския Институт по
археология и история.

Предметите са на ко-
лумбийски общности меж-
ду 500 г. пр. н. е. и 500 г.,
бяха върнати в родината
си миналата седмица от
президента Густаво Петро
при завръщането му от
участие в Общото събра-
ние на ООН в Ню Йорк.

Кутиите с артефактите
засега се съхраняват в по-
мещения в Министерство-
то на външните работи на

играе междувременно в
Цюрих, Баварската дър-
жавна опера в Мюнхен,
операта "Бастилия" в
Париж, Кралската опера
Ковънт Гардън в Лондон и
във Филхармонията на
Гастайг в Мюнхен. ç

лит. Миналата година в на-
оса на църквата откриха
два вкопани в скалата гро-
ба, в които по всяка веро-
ятност са погребани почи-
нали митрополити.

Манастирът се намира
южно от пристанищния за-
лив на Ахтопол. Сред мес-
тните хора той е известен
още като "Свети Яни". Спо-
ред доц. Петрунова "този
някога могъщ манастир е
бил често поругаван и раз-

рушаван в миналото, кое-
то го прави голямо предиз-
викателство в научно от-
ношение.

На обекта са открити
гюлета, датиращи от ка-
зашките нападения през
XVI - XVII век, описани в
анонимна приписка от бо-
гослужебна книга: "През
1623 г. казаци със седем-
найсет "Чайки" опустоши-
ха град Агатопол… Върза-
ха монасите на манасти-

ра, взеха ги със себе си и
отидоха в Созопол…", от-
белязва тя. "Надяваме се
проучванията да открият
нови доказателства за
важната историческа роля
на Ахтопол през вековете,
като това ще даде и въз-
можност да се разкрият
подробности, свързани с
архитектурата и оформле-
нието на манастира, как-
то и за ежедневния живот
на неговите обитатели". ç

Êîëóìáèÿ ñè âúðíà 274 ïðåäêîëóìáîâè ïðîèçâåäåíèÿ íà èçêóñòâîòî

Колумбия, като част от ар-
хеологическите съкровища
са видени от АФП. С По-
вечето от предметите са
дарени от американка, ко-
ято ги е наследила от по-
койния си съпруг. Той ги
придобил през 70-те годи-
ни на миналия век в ко-
лумбийски град Кали.

Други са били конфис-
кувани от ФБР и преда-
дени на колумбийското
посолство като част от

споразумение между две-
те страни за връщане на
културни ценности от чер-
ния пазар. Артефактите са
от региони на Колумбия,
където са живели различ-
ни общности преди прис-
тигането на испанците
през 1492 г. Колумбийски-
те власти възнамеряват да
репатрират още 730 арте-
факта от "националното
археологическо наследст-
во".

През 2021 г. колумбийс-
кият вицепрезидент Марта
Лусия Рамирес поиска от
германска аукционна къща
"Герхард Хирш"  да спре
продажбата на 25 произве-
дения на изкуството. Други
страни в Латинска Америка
правят същото. Според
ЮНЕСКО незаконната тър-
говия с културни ценности
генерира близо 10 милиар-
да щатски долара всяка го-
дина, пише Франс прес. ç

Дориана Гълъбова


