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Обменни курсове

на БНБ  за 17.10.2016 г.

EUR 1.95583

USD 1.7777

GBP 2.17532

CHF 1.79615

100 JPY 1.70428

10 RON 4.34243

10 TRY 5.75769

Çëàòî 2229.81
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Тръгва работата по
мастър плана на
пристанище Варна

МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА, областният управител на Варна Стоян Пасев и кметът ИванМИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА, областният управител на Варна Стоян Пасев и кметът ИванМИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА, областният управител на Варна Стоян Пасев и кметът ИванМИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА, областният управител на Варна Стоян Пасев и кметът ИванМИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА, областният управител на Варна Стоян Пасев и кметът Иван
Портних засадиха дръвче в курортния комплекс  Св. св. Константин и Елена.                  Снимка ПЛАМЕН ГУТИНОВПортних засадиха дръвче в курортния комплекс  Св. св. Константин и Елена.                  Снимка ПЛАМЕН ГУТИНОВПортних засадиха дръвче в курортния комплекс  Св. св. Константин и Елена.                  Снимка ПЛАМЕН ГУТИНОВПортних засадиха дръвче в курортния комплекс  Св. св. Константин и Елена.                  Снимка ПЛАМЕН ГУТИНОВПортних засадиха дръвче в курортния комплекс  Св. св. Константин и Елена.                  Снимка ПЛАМЕН ГУТИНОВ

МОРСКИ БИЗНЕСМОРСКИ БИЗНЕСМОРСКИ БИЗНЕСМОРСКИ БИЗНЕСМОРСКИ БИЗНЕС

Николина Ангелкова:Николина Ангелкова:Николина Ангелкова:Николина Ангелкова:Николина Ангелкова:

×àêàìå 40% ïîâå÷å òóðèñòè
îò ãîëåìèòå òóðîïåðàòîðè

435 дни са дадени на избрания
изпълнител, за да приключи с
неговото разработване
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Варна е най-
предпочитана
дестинация за
германците, каза
още министърът

ПОЛИНА ПЕТРОВА

40% ръст на чуждест-
ранните туристи от го-
лемите туроператори
очакваме през следва-
щото лято, заяви ми-
нистър Николина Ан-
гелкова във Варна.
„Прогнозите са на база
успешния сезон, който
имахме през тази годи-
на. Вече договаряме
значителен ръст за
лято 2017 с най-големи-
те туроператори, с кои-
то работим - Thomas
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Cook и TUI”, обяви Ан-
гелкова.
Тя подчерта, че лято

2016 е донесло рекордни
резултати в сферата на
туризма. „Над 980 000
туристи са посетили
Варна само за първите
седем месеца. Регистри-
раните нощувки са мно-
го повече, а приходите
от тях надхвърлят 235
млн. лв. Това са само
чуждестранните турис-
ти, които са посетили
страната ни. В морска-
та столица специално
има ръст от 23% за ля-
тото в сравнение със
същия период на мина-
лата година. На терито-
рията на областта има
значителен ръст и в по-
сещенията през април и

май. Докато за цялата
страна бележим ръст от
20% на чуждестранните
туристи за месец май, за
област Варна за месеци-
те май и юни този ръст
е 34%”, отбеляза Нико-
лина Ангелкова. 
Тя подчерта, че Варна

е най-предпочитана де-
стинация за немските
туристи.
Министърът на туриз-

ма каза още, че се очак-
ва 2016 г. да завърши с
успешен зимен сезон.
„До края на месеца ще
сме готови с предвари-
телните прогнози, но на
база ранните записва-
ния и заявките за чартъ-
ри очакваме сезонът да
е поне толкова успешен,
колкото и предишният.

Имаме ранни записва-
ния и заявки за чартъри
от Русия, Великобрита-
ния, Израел, Финландия,
от Холандия. Разбира се,
очакваме туристи и от
традиционните ни паза-
ри – Гърция и Румъния,
но от там те основно
пристигат с автомоби-
ли. На 28 октомври ни
предстои изнесено засе-
дание на Националния
съвет по туризъм в
Пловдив, където за
първи път толкова рано
ще обсъдим и подготов-
ката за зимния сезон.
Там ще дадем и предва-
рителната си прогноза,
ще изнесем и авансова
информация от курорти-
те“, допълни Николина
Ангелкова.

Опитваме се да наме-
рим устойчиво реше-
ние на въпроса с кадри-
те в туризма, съобщи
във Варна ресорният
министър Николина
Ангелкова. Тя очерта
краткосрочните и
дългосрочните мерки,
които министерството
предприема в тази посо-
ка. “Най-важното
нещо, което сме постиг-
нали до момента съвме-
стно с Министерството
на труда и социалната
политика, това са про-
мените в Закона за тру-
довата повинност и
трудовата миграция.
След приемането им
стана факт възможнос-
тта за наемане на сезон-
ни работници от трети
страни извън ЕС, а про-
цедурата за това е из-
ключително опростена.
Въведено беше и 90-

Министърът на туризма:Министърът на туризма:Министърът на туризма:Министърът на туризма:Министърът на туризма:

Търсим устойчиво решение на въпроса с кадрите
дневното разрешение
за работа за сезонните
работници. Тази мярка
е временно решение, но
смятаме, че ще улесни
бизнеса. Прилагането
й, разбира се, не е задъ-
лжително, това е една
възможност, която все-
ки работодател решава
за себе си дали да из-
ползва. Към момента
по информация от раз-
лични хотелиери и
организации основни-
ят интерес е към кадри
от руски говорещи ре-
публики като Молдова,
Украйна, Беларус. Има-
ме едно запитване и за
Индия”, каза министър
Ангелкова.
По-важната дългос-

рочна стъпка за разре-
шаване на проблема с
кадрите, върху която в
момента се работи, е из-
граждането на тясна

връзка между бизнеса и
образованието, подчер-
та Николина Ангелко-
ва. “Стартираме пило-
тен проект съвместно с
професионалните гим-
назии по туризъм, с кме-
товете по места, както и
с колегите от Министер-
ството на образование-
то и науката и Мини-
стерството на регионал-
ното развитие и благо-
устройството като уп-
равляващ орган по Опе-
ративна програма “Ре-
гиони в растеж”, по коя-
то ще се финансира
част от инициативата.
Идеята е обучението в
сферата на туризма мак-
симално да се доближи
до нуждите на бизнеса,
като учебните планове
бъдат съобразени с ак-
туалната ситуация в
сектора. Ще бъдат опти-
мизирани и стажовете

на завършващите раз-
лични степени от обу-
чението си в сферата на
туризма, така че, от
една страна, да дават
възможност на младите
хора да трупат практи-
чески умения, а, от дру-
га, да са полезни и за
работодателите. Съвме-
стно с МОН работим и
по още една възмож-
ност, въведена със зако-
на за професионалното
образование, това е ду-
алното обучение”, обяс-
ни Николина Ангелко-
ва.
Според нея една така-

ва тясна връзка между
бизнеса и образование-
то в сферата на туризма
би стимулирала млади-
те хора да останат в
България, тъй като ще
виждат пред себе си
ясна възможност за ре-
ализация.~
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ПОЛИНА ИВАНОВА

Висококатегорийни хотели и рес-
торанти да бъдат сертифицирани с
Доброволен етикет за качество, об-
мислят от Министерството на ту-
ризма. Това е една от промените в
закона, която се обсъжда на работ-
на група, а решението трябва да е
ясно до края на месеца, съобщи във
Варна министър Николина Ангел-
кова.

„Доброволният етикет за каче-
ство ще даде предимство на тези,
които го притежават, като предпо-
читан партньор, особено по отно-
шение на публично-частното парт-
ньорство с държавата. В момента се
мисли как да се извършва сертифи-
цирането, проучват се добрите

Сертифицират хотели и ресторанти
с Доброволен етикет за качество

практики в световен мащаб. Наша-
та идея е този доброволен етикет за
качество да отговаря на всички све-
товни стандарти, така че тези, кои-
то го притежават, да могат да го из-
ползват и в международен аспект,
включително и като предимство в
състезания и конкурси“, коментира
Николина Ангелкова.
Едно от изискванията за получа-

ване на Доброволен етикет за каче-
ство е да се предлагат допълнител-
ни услуги извън минимално изис-
куемите за съответния брой звезди
на обекта. Ще се следи и храната,
която се поднася, да отговаря на
Българския държавен стандарт. Ще
се внимава и за високото ниво на
обслужване, което е свързано и с
правилния подбор на кадрите.

Звезди  от  туристически
обекти ще бъдат отнемани при
неспазване на изискванията
за дадена категория, обяви ми-
нистър Николина Ангелкова.
Тя съобщи още, че в проекто-
закона се предвижда създава-
не на туристически инспекто-
рат към министерството, кой-
то  ще  има  контролна  функ-
ция. „Повече от 100 проверки
са направени през това лято
от групи на министерството
на туризма по хотелите, извън
тези ,  които  извършваме
съвместно с Комисията за за-

Отнемат звезди за неспазване на изискванията
щита на потребителите. Само
през  това  лято  сме  провели
повече от 200 проверки на пла-
жовете. Имаме и мобилна гру-
па, за чието движение знаех
само аз, по този начин освен
плановите проверки реализи-
рахме и изненадващи, инци-
дентни  и  скрити  проверки .
Само по този начин би могло
да се следи адекватно каче-
ството на туристическия про-
дукт“, коментира министър
Ангелкова.
Тя каза още, че в момента се

работи и по анализа на около

60 плажа, които предстои да
бъдат отдадени под наем или
на концесия. „До края на годи-
ната очаквам да стартираме
процедури  по  отдаването
поне на 20 или 30 плажа на кон-
цесия, за да може да имаме на
много по-ранен етап избран
стопанин. С приоритет са тези
плажове, чиито договори из-
тичат до края на тази година
или в началото на следваща-
та, за да гарантираме безпроб-
лемно  протичане  на  сезон
2017“, допълни министърът на
туризма.~
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Това ще даде
много
възможности за
развитието на
балнеологията,
здравния и СПА
туризъм,
подчерта кметът
Иван Портних

ПОЛИНА ПЕТРОВА

Стопанисването на
минералните извори е
от изключителна важ-
ност за общините. Тази
теза изказаха кметът
Иван Портних и облас-
тният  управител  на
Варна Стоян Пасев по
време на 9-ия черно-
морски туристически
форум на тема “Бълга-
рия - туристическа дес-
тинация за четири се-
зона”. 

„Предстоящите про-
мени в закона за води-
те са много важни, за
да можем да удължим
туристическия сезон
на  територията  на
всички общини в об-
ласт Варна, а това е от
изключително значе-
ние и за бизнеса. В мо-
мента достъпът до из-
ползване на минерал-
ни води е труден. Нуж-
но е всяка община да
може да разполага със
собствените си води,
защото е грях да не се

Ñòîïàíèñâàíåòî íà ìèíåðàëíèòå èçâîðè
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Снимки ПЛАМЕН ГУТИНОВСнимки ПЛАМЕН ГУТИНОВСнимки ПЛАМЕН ГУТИНОВСнимки ПЛАМЕН ГУТИНОВСнимки ПЛАМЕН ГУТИНОВ
използва пълноценно
такова  богатство”,
каза областният упра-
вител на Варна Стоян
Пасев. 

 „Започнали сме за-
конодателна инициа-
тива, с която се надя-
вам скоро община Вар-
на да може да управля-
ва водоизточниците с
минерална вода на те-
риторията на община-
та. Това ще ни даде из-
ключително  много
възможности за разви-
тието на балнеология-
та, здравния и СПА ту-
ризъм  – във  всички

тези сегменти градът
има много голям по-
тенциал”, каза кметът
Иван Портних.

“Всичко, което пра-
вят правителството и
Министерството  на
околната среда и води-
те в тази връзка, ние го
подкрепяме, защото то
ще подпомогне допъл-
нително  туризма  и
най-вече  ще  създаде
предпоставки за инве-
стиции в този сектор.
Имаме повече от 1600
минерални извора на
територията на стра-
ната, за съжаление, по-

малко от 10% са тези,
които реално се изпол-
зват. Всички тези про-
мени ги правим имен-
но защото се надяваме
те да подпомогнат как-
то инвестициите, така
и ползването на мине-
ралната  вода,  която
ние имаме на наша те-
ритория. Глобалната
цел, разбира се, е всич-
ко това да доведе до
много  повече  турис-
ти”, коментира и ми-
нистърът на туризма
Николина Ангелкова,
която беше специален
гост на форума. 

Пасев  и  Портних
бяха категорични, че
съвместната работа на
държавна,  местна
власт  и  бизнес  е  от
важно значение за ут-
върждаването  на
България и в частност
Варна като целогодиш-
на туристическа дести-
нация. 

 Градоначалникът
спомена и други ини-
циативи, подети от об-
щината във връзка с
превръщането на Вар-
на в град, посещаван от
туристи през четирите
сезона. „Важни в тази
връзка са усилията за
отварянето на градска-
та част към морето, с
проекти като социали-
зирането на пристани-
ще Варна- изток и из-
граждането  там  на
съответната културна,
атракционна, социал-
на  инфраструктура.
Това във времето ще се
превърне в една от ви-
зитните картички на
града ни”, изрази уве-
реност Портних. 
Той каза още, че се

работи за стимулиране
на нови самолетни ли-
нии до летище Варна,
които да се обслужват
целогодишно. „Без по-
лети, без свързаност с
останалия свят няма
как да очакваме успе-
шен целогодишен ту-
ризъм.  Идеята  е  да

бъдат  стимулирани
както нискобюджетни
компании, така и ос-
новни туроператори,
за да има полети и ту-
ристи в крилата на се-
зона. Видяхте, че има-
ме прекрасни събития
като  регатата  “Тол
Шипс”, но пък чартъ-
рите през този период
вече рязко намаляват и
това  не  ни  дава
възможност да привле-
чем максимално голям
брой туристи“, отбеля-
за кметът. 
Портних  и  Пасев

бяха единодушни и по
темата, че трябва да се
работи в посока на по-
пуляризиране на кул-
турния туризъм в реги-
она. Една от стъпките
в  това  отношение  е
включването на общи-
на Варна с Римските
терми в европейския
проект „Римски СПА
дестинации в Европа –
по стъпките на римля-
ните“.

 “Ние от Министер-
ството на туризма смя-
таме, че вниманието
трябва да се фокусира
не само върху Черномо-
рието като лятна дес-
тинация, а и върху кул-
турно -историческия
туризъм, СПА и балне-
ологията в района. От
създаването на мини-
стерството се работи в
тази  посока.  Имаме

създадени 8 културно-
исторически маршру-
та, които популяризи-
раме. Един от тях изця-
ло е свързан с Черномо-
рието и се казва „Морс-
ките  крепости  на
България“. За това, че
този подход е успешен,
говорят и данните от
април и май, които ре-
гистрират ръст от 20%
на туристите, а само
през май в област Вар-
на  има  ръст  от  34%.
Благодарни сме на об-
щина Варна, че подкре-
пя  изцяло  нашата
стратегия с ремонта на
пешеходния ринг и со-
циализацията на кул-
турно-историческите
обекти. Това са стъпки
в правилната посока и
подпомагат  нашите
усилия.  Ние  ще
продължим активно да
рекламираме тези ал-
тернативни възможно-
сти за туризъм по Чер-
номорието сред всич-
ките целеви пазари, за
да можем отново да си
върнем туристите не
само за 4 месеца, а и за
6, както е било преди
доста време, а защо не
и да привлечем тяхно-
то внимание и през зи-
мата. Тук целогодишно
има много какво да се
покаже и ние активно
ще работим за това”,
заяви министър Нико-
лина Ангелкова. 

Дипломът е във връзка с
утвърждаването на
България като
целогодишна дестинация

Диплом за изключителен принос
към развитието на България като
целогодишна дестинация получи
Информационна агенция “Черно
море”. Наградата връчи председате-
лят на Варненската туристическа
камара Жельо Душев в присъствие-
то на министър Николина Ангелко-
ва. Призовете бяха раздадени по вре-
ме на откриването на 9-ия черномор-
ски туристически форум на тема
“България - туристическа дестина-
ция за четири сезона”.
Отличия получиха също така

журналистката от БНР Даниела
Стойнова и екипът на БНТ.
В работата на форума се включиха

представители на бизнеса, на 4 посол-
ства, на висши учебни заведения, 17
общини и други български и чуждес-
транни гости. ~

Награда за принос към развитието на
туризма получи Агенция “Черно море”
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Изложението се
проведе в ДКС

МАРИАНА МИТЕВА

След  5-годишно
прекъсване ДКС – Вар-
на,  събра на едно мяс-
то бизнеса в лицето на
малки и средни пред-
приятия ,  дошли  да
представят своята про-
дукция  по  време  на
организираното трид-
невно изложение.
Пейчо Пейчев, зам.-

кмет на община Варна,
приветства откриване-
то и благодари на ини-
циаторите и организа-
торите за осъществя-
ването на идеята. Това
е една работеща форма
на  разпространение,
доказала своята ефек-
тивност  и  начин  за

рекламиране на бизне-
са ,  за  завоюване  на
нови територии и при-
добиване на интерна-
ционализация, допъл-
ни  той  и  добави ,  че
това е една прекрасна
възможност за разви-
тието на бизнеса в на-
шия град.
Освен фирмите, взе-

ли участие в изложе-
нието, имаме и пред-
ставители на два уни-
верситета – ВСУ и ИУ,
като  се  надяваме  по
този начин да стопим
съществуващата праз-
нина между универси-
тетите и бизнеса, зая-
ви Николай Петканов
-  регионален  ме -
ниджър  за  Варна  на
Агенцията  за
насърчаване на мал-
ките и средните пред-
приятия, и допълни,

че  идеята на форума
не е толкова да се до-
ведат крайни клиенти,
колкото фирмите да се
запознаят помежду си,
да се пребори конку-
ренцията и да се под-
тикнат онези от тях,
които  се  занимават
със сходен бизнес, да
обменят идеи, защото
това е една от предпо-
ставките за успех.
Подобни изложения

са от полза за фирми,
които не се страхуват
от растеж и търсят на-
чин да разширят своя
обхват  на  дейност ,
каза още Николай Пет-
канов и подчерта, че
бизнесът  се  нуждае
преди всичко от кадри,
защото липсата им е
основен проблем във
всяка една от сферите.
Насърчаваме предста-

вители  на  малкия  и
средния бизнес да уча-
стват и в международ-
ни  изложения ,  про -
дължи  той ,  като  за
целта поемаме 80% от
цената  за  наемната
площ. Това е изключи-
телна възможност за
създаване на интерна-
ционални контакти. А
ако фирмата се пред-
стави добре и успее да
привлече  клиенти
отвън, ние сме успели,
добави регионалният
мениджър.
Като домакин на из-

ложението да предос-
тави  безплатно  рек -
ламно  пространство
за период от една годи-
на обеща изпълнител-
ният директор на ДКС
Минко  Христов  на
всички фирми, които
са взели участие.

ПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ – зам.-кмет на община Варна, при откриването наПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ – зам.-кмет на община Варна, при откриването наПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ – зам.-кмет на община Варна, при откриването наПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ – зам.-кмет на община Варна, при откриването наПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ – зам.-кмет на община Варна, при откриването на
изложението.изложението.изложението.изложението.изложението.

Прототипът
беше представен
на изложението
в ДКС

МАРИАНА
СТОЙКОВА

Малкият градски
електрически автомо-
бил е двуместен с
възможност за още две
места, с конструктивно
тегло до 500 кг и мощ-
ност 15 кw, развива до 50
км в час и може да из-
мине разстояние от 100
км с едно зареждане на
батериите. Необходимо-
то време за зареждане е
от 6 до 8 часа, като пре-
имущество е, че за цел-
та освен зарядна стан-
ция може да се използ-
ва и домашната мрежа.
Дизайнер на проекта

и един от авторите на
прототипа е 26-годиш-
ният Кристиан Кали-
нов, завършил Нацио-

Електромобил произведоха във Варна

налната художествена
академия с магистрату-
ра “Автомобилен и ма-
шиностроителен  ди-
зайн”, който сподели,
че в продължение на
една година се занима-
ва с проекта, дизайна и

изработката на превоз-
ното средство в екип с
варненска фирма. Це-
ната на малкото градс-
ко бижу е 20 000 лв. с
ДДС.
Още от основното

училище си драсках ко-

лички по тетрадките,
каза Кристиан, за мен
това е кауза, сбъднах
една своя мечта, с което
се гордея, и смятам, че е
въпрос на време елект-
ромобилите да навля-
зат масово на пазара.

Силно земетресение разлюля
Варна. Около 11,30 ч. в събота
беше усетен мощен земен трус, но
за щастие за кратко.
Епицентърът  беше  в  Черно

море. Трусът  е бил с магнитуд 5,2
по скалата на Рихтер, сочат дан-
ни на Европейския сеизмологи-

Съдбата на подвод-
ница „Слава“ трябва
да бъде решена от мор-
ската общност на Вар-
на, заяви Коста Бази-
тов, зам.-кмет на общи-
на Варна. Общината е
готова да съдейства за
реализиране на реше-
ние, което обединява
визиите на всички за-

Санирането на 26 бло-
ка във Варна по нацио-
налната програма за
енергийна ефективност
на многофамилните
жилищни сгради, която
е със 100 % финансира-
не от държавата, започ-
ва. По този повод се
проведе среща с участи-
ето на зам.-кмета Хрис-
то Иванов, главния ар-
хитект Виктор Бузев,
директора на дирекция
„Инженерна инфра-
структура и благоуст-
рояване“ Петър Гърбу-
зов, ръководителя на
проекта инж. Милен
Мънев, както и пред-
ставители от районни-
те кметства, РЗПАБ,
проектанти и строител-
ни фирми, избрани
след провеждане на
процедури по ЗОП. Цел-
та на срещата бе об-
съждане на предстоя-
щите действия и адми-
нистративни процеду-
ри по санирането на
сградите.

26 са подписаните до-

Земетресение отново разлюля Варна
чен център.
Дъбочината е била на 10 кило-

метра в морето, на близо 200 ки-
лометра от Истанбул.
Припомняме ,  че  последният

трус, който изкара варненци от
домовете им посред нощ, бе на 24
септември т.г.~

Започва безплатно
саниране на 26 блока

говори с изпълнители
за проектиране и стро-
ителство, тъй като за
всяка сграда се избира
отделен изпълнител.
По предложение на арх.
Бузев ще бъдат провеж-
дани редовни срещи с
проектантите с цел
предварително об-
съждане на творческия
подход при определяне
на архитектурния и ху-
дожествен облик на
сградите в проекта. Той
препоръча фасадите да
са в максимум два цвя-
та, но ще бъдат раз-
глеждани всички пред-
ложения, включително
и за нестандартни цве-
тови решения. Експер-
тите се обединиха, че
към момента най-сери-
озно предизвикател-
ство пред тях е възста-
новяването на първо-
началния облик на жи-
лищните сгради, особе-
но в случаи на премах-
нати или допълнител-
но пристроени тераси.
Зам.-кметът Христо

Иванов припомни, че
за кв. “Трошево” има
готов идеен проект за
цялостно обновяване
на микрорайона съвме-
стно с „Веолия Енерд-
жи Варна ЕАД, който
също трябва да бъде
съобразен с новата цве-
това визия на между-
блоковите простран-
ства.
Готовите проекти за

жилищните сгради
трябва да бъдат одобре-
ни от сдруженията на
собствениците и от
възложителя община
Варна, съгласувани със
строителния надзор,
след което ще се при-
стъпи към реално из-
пълнение. Във Варна
към момента одобрени
за финансиране по на-
ционалната програма
са 69 сдружения на соб-
ствениците. Шест обек-
та от старата програма
„Енергийно обновяване
на българските домове“
ще бъдат довършени по
новите условия.~

Общината:Общината:Общината:Общината:Общината:

Съдбата на подводница  „Слава“ да се реши от морската общност
интересовани страни
за бъдещето на подвод-
ницата. Това ще отво-
ри възможности за про-
веждане на конкурси и
за търсене на начини
за финансиране.
Зам.-кметът  вече  е

провел  две  срещи  с
представители  на
Българската  морска

камара, на ВМС, Воен-
номорския музей, Мор-
ска  администрация.
Предстои  такава  да
бъде проведена и след
15 ноември. Очакват се
становища на всички,
които през годините са
свързали своята лична
и  професионална
съдба  с  морето  и  се

вълнуват от темата.
Подобна е позицията

и относно изграждане-
то на паметник на мо-
ряка. Общината при-
ветства инициативата,
но държи на обединена
позиция на морската
общност  по отношение
на мястото и визията
на паметника.~
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ЕЛИ МАРИНОВА

Турнир по шоудаун и
прояви в центъра на
Варна привлякоха вни-
манието на обществено-
стта към проблемите на
хората с нарушено зре-
ние. Поводът бе Между-
народният ден на белия
бастун – 15 октомври.
Участваха 22-ма състеза-
тели – 16 мъже и 6 жени,
като шестима от тях са
от СОУ за деца с нару-
шено зрение “Проф. д-р
Иван Шишманов” – каза
Бончо Бонев, управител
на спортен клуб „Успех“.
Всички сме виждали по-
тракващото по улиците
бяло бастунче и всички
знаем, че зад него върви
човек, който не вижда.
То е символ на безопас-
ност и независимост за
хората с нарушено зре-
ние и се отбелязва от
1969 г. по решение на
Международната феде-
рация на слепите. В
България се отбелязва
от 1980 г. По този повод
СУУНЗ „Проф. д-р Иван
Шишманов”, „Лайънс
Клуб“ – Варна, “Акаде-
мика” и фондация
„Съпричастие” излизат
с обща инициатива за
по-добра информира-
ност на обществото за

Íåçðÿùè ñå ñúñòåçàâàõà â
òóðíèð ïî øîóäàóí âúâ Âàðíà

малките неща, които
трябва да се знаят при
общуването с незрящи
хора, както и при среща
с куче-водач – каза Хри-
сто Шипанов, председа-
тел на варненската орга-
низация на слепите. На
15 октомври на входа на
Морската градина бяха
раздадени флайери с те-
матична насоченост.
Незрящите извършиха
демонстрации на техни-
ки на белия бастун, при-
движване с куче-водач.
На желаещите бяха по-
ставени маски, а с бял
бастун те се опитаха да
усетят поне за минута
как се чувстват хората,

които не виждат. Ини-
циативите във връзка с
отбелязването на този
ден започнаха с турнир
по шоудаун, който се
организира от територи-
алните съюзни органи-
зации на слепите във
Варна. Участваха и уче-
ници от СУУНЗ „Проф.
д-р Иван Шишманов”.
Организаторите при-
помнят, че шоудаун е
специализиран спорт за
незрящи, който е изклю-
чително интересен, ат-
рактивен и емоциона-
лен. Ударите се из-
вършват с т.нар. бата.
Топчето е по-голямо и

издава определен шум,
търкаляйки се по маса-
та. Целта е да ориенти-
ра играещите къде се
намира топчето във все-
ки момент на играта.
Размерите на масата са
365 х 120 см. През тази
година се навършват 95
г. от създаването на
Съюза на слепите в
България. Преди 95 г.
малобройна група
възпитаници на
Държавния институт за
слепи и съратници на
идеята за подобряване
на качеството на живот
на хората без зрение в
България създават дру-
жеството на българските
слепи. От тогава до днес
мечтите и стремежите на
невиждащите хора оста-
ват валидни и актуални.
Основните цели и зада-
чи на Съюза на слепите
в България в настоящия
момент и в бъдеще са:
създаване на условия за

добро образование и про-
фесионално обучение,
осигуряване на достъп до
информация, архитектур-
на, транспортна и кому-
никационна среда. Освен
това те се борят за разви-
тие на социалните услу-
ги и предоставянето на
помощно-технически
средства, компенсиращи
зрителния дефицит, и
изява на незрящите чрез
художествено творче-
ство и спорт. Слепите във
Варна очакват приключ-
ването на програмата за
интегриран градски
транспорт, след което ще
бъде издадена наредба за
преференциални карти
за движение на невижда-
щи хора с различна кате-
горизация според нивото
на увреждане. Само две са
кучетата водачи в морс-
ката столица и техни сто-
пани са частни лица,
допълни още Христо Ши-
панов.

Снимки АВТОРЪТСнимки АВТОРЪТСнимки АВТОРЪТСнимки АВТОРЪТСнимки АВТОРЪТ

Инженери и медици
обсъждат технологични
решения в помощ на
здравеопазването за по-
добряване качеството
на живот на пациенти
със социално значими
заболявания във Варна.
Вторият научен форум
“Иновации и Бизнес
2016” и тази година се
провежда в Техническия
университет и е с актив-
ното участие на специа-
лизанти и завършващи
студенти. Организира го
Интердисциплинарният
център за приложни тех-
нологии, свързани със
здравето, към факултет
„Електроника”. Тази го-
дина форумът е с тема-
тична насоченост към
иновации и технологич-
ни решения в помощ на
превенцията и диагнос-
тицирането  и лечение-
то на рак на гърдата, бе-

Медици и инженери търсят
научни решения за справяне
с рак, депресии и стрес

лодробния рак, невроло-
гичните заболявания и
др. Утвърдени научни
работници, млади инже-
нери и представители на
бизнеса ще търсят начи-
ни за създаване на устой-
чивост в създаването на
подобни технологии,
каза Тодор Ганчев, до-
цент  в катедра „Ком-
пютърни технологии и
науки“. „Казвам устой-
чивост, защото след про-
цеса на създаване на една
научна разработка в по-
мощ на здравето трябва
да се помисли как да за-
работи тя, как да се из-
ползва и да остане за
дълго приложение. Една
от основните цели  на
този форум и на Центъ-
ра за приложни техноло-
гии е да координира дей-
ността на отделните еки-
пи, да създаде стратеги-
чески партньорства с

научни организации,
НПО и представители
на бизнеса, както и да
обучава новото поколе-
ние от инженери и техни-
ци как да създават нови
технологии в помощ на
здравето. Акцент на сре-
щите ще бъде научноиз-
следователската дей-
ност, насочена към онко-
логичните заболявания,
откриване на  негативни
емоционални състояния
и депресии, определяне
нивата на стрес, особено
при хората, работещи в
напрегнати ситуации,
като пожарникари, поли-
цаи и др. За да създадат
технологични решения
в помощ на здравето, уче-
ните се нуждаят от тяс-
на връзка с медици и спе-
циалисти и това е основ-
ната задача на този фо-
рум”, допълни още Тодор
Ганчев. ~

Несправедливо ниска-
та присъда от 3 г. лиша-
ване от свобода с изпи-
тателен срок от 5 г. и ли-
шаване от права да зае-
ма определени длъжно-
сти и да работи опреде-
лени професии на Вар-
ненския окръжен съд
спрямо старшата счето-
водителка от дирекция
„Социално подпомага-
не“ във Вълчи дол На-
дежда Стоянова ще бъде
протестирана от Окръ-
жната прокуратура във
Варна.

44-годишната Стояно-
ва, която за 10 г. чрез из-
ползване на документи
с невярно съдържание
присвоила 390 102 лв.
държавни средства за
подпомагане на социал-
нослаби, поиска делото
срещу нея да се гледа
при условията на
съкратено съдебно след-

Прокуратурата
протестира решение
на Окръжния съд

ствие с цел наказание,
редуцирано с една тре-
та. Стоянова призна в
съдебната зала всички
факти и обстоятелства
в обвинителния акт, не
пожела да се събират
нови доказателства  и се
разкая за десетгодиш-
ната си престъпна дей-
ност като длъжностно
лице, които обясни с он-
кологично заболяване
и лечението му.
Този вид престъпле-

ние, квалифицирано от
Окръжната прокурату-
ра в особено големи раз-
мери и представляващо
особено тежък случай,
се наказва с лишаване
от свобода от 10 до 20 г.
Наблюдаващият дело-
то прокурор в Окръжна
прокуратура поиска
ефективно наказание
от 6,8 г. лишаване от
свобода.~
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Òðúãâà ðàáîòàòà ïî ìàñòúð
ïëàíà íà ïðèñòàíèùå Âàðíà
435 дни са дадени на
избрания изпълнител,
обединение „АИС-
РХДХВ”, за да приключи
с неговото разработване

Дадена е вече зелена светлина
за изработването на нов генера-
лен план на пристанище Варна,
съобщиха от ДП ”Пристанищна
инфраструктура” (ДППИ). От
предприятието уведомиха, че орга-
низираният от тях търг за обще-
ствената поръчка  е спечелен от
обединение „АИС-РХДХВ”, в кое-
то влизат „Архитектурно-инжене-
рен състав” ЕООД (АИС) и „Роял
Хасконинг ДХВ”.
Търгът е за “Изработване и одоб-

ряване на генерален план на при-
станище за обществен транспорт
с национално значение Варна,
свързаните с него предварителни
(прединвестиционни) проучвания
за развитие и задание за проекти-

СТЕФАН ДЕНКОВ

- С точност кога да се очак-- С точност кога да се очак-- С точност кога да се очак-- С точност кога да се очак-- С точност кога да се очак-
ва завършването на новия ге-ва завършването на новия ге-ва завършването на новия ге-ва завършването на новия ге-ва завършването на новия ге-
нерален план на пристанищенерален план на пристанищенерален план на пристанищенерален план на пристанищенерален план на пристанище
Варна?Варна?Варна?Варна?Варна?

- Както вече е известно, срокът
за изпълнение на поръчката е 435
календарни дни. Имайки предвид
и времето, необходимо за съгласу-
ване и одобряване на отделните
разработки от генералния план,
следва, че приключването на про-
екта ще бъде не по-рано от година
и половина след  сключване на
договора.

 Основната цел на обществена-
та поръчка е да се определи
дългосрочното развитие на при-
станище Варна, обосновано с тех-
нологични и маркетингови изво-
ди в съответствие със Стратегия-
та за развитие на транспортната
система и с Общия генерален план
за транспорта на Република

Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”:Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”:Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”:Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”:Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”:

Новият генерален план може да стимулира изграждането на
интермодалния терминал

България.
- Какви основни параметри- Какви основни параметри- Какви основни параметри- Какви основни параметри- Какви основни параметри

се залагат в него?се залагат в него?се залагат в него?се залагат в него?се залагат в него?
- С новия генерален план на при-

станище Варна трябва да се очер-
таят рамките за извършване и раз-
витие на пристанищните дейнос-
ти, които да съответстват на кон-
цепцията за развитие на българс-
ките пристанища за обществен
транспорт с национално значе-
ние. За целта ще се вземат пред-
вид както очакваните товаропото-
ци, така и производствените про-
грами на предоставените на кон-
цесия пристанищни терминали.
В генералния план ще се отра-

зят и измененията в резултат на
настъпилите промени в устрой-
ствените условия съобразно ОУП
на град Варна. Те са свързани с
проекта за интермодален терми-
нал на територията на пристани-
ще Варна-изток и с други актуал-
ни разработки. А също и с измене-
нията на устройството на терито-
рията и произтичащите от тези
промени нови концептуални реше-
ния за пристанищната територия
и акватория.
С реализирането на плана ще се

извършат и проучвания, обоснов-
ка на възможностите за  резерви-
ране на терени за бъдещо разви-
тие на пристанище Варна. Ще
бъде проучена необходимостта и
нормативната допустимост на от-
чуждаването на обекти на желе-
зопътната инфраструктура, кои-
то осигуряват връзка на приста-
нищата за обществен транспорт
в района на пристанище Варна и
които са част от общата техни-
ческа инфраструктура на приста-

нищата. Ще се реши транспортни-
ят достъп до имотите и сградите,
собственост на други физически
и/или юридически лица, намира-
щи се на територията на приста-
нище Варна.
Реализацията на разработените

проектни решения ще осигури по-
добро функциониране на приста-
нището и качеството на предоста-
вяните услуги, като се повишат
неговите капацитетни възможно-
сти и конкурентността му в целия
Черноморски регион.
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  - Смятам, че може да помогне,
тъй като в генералния план ще
бъдат определени териториални-
ят обхват и основните параметри
и на други терминали, които мо-
гат да бъдат предложени за из-
граждане и/или поддържане и
развитие. По този начин  всеки
потенциален инвеститор може да
си направи съответния анализ и
изводи къде да инвестира.
Предвид набелязаните от ДППИ

в новия генерален план цели от-
носно развитието на пристанище

Ангел ЗабуртовАнгел ЗабуртовАнгел ЗабуртовАнгел ЗабуртовАнгел Забуртов
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ране”. В. „Черно море” припомня,
че той беше обявен това лято от
ДППИ и тогава неговият генера-

лен директор Ангел Забуртов  зая-
ви за читателите на вестника, че
това го налага българското зако-

нодателство и международната
практика. Според нормативните
документи изработването на гене-
рален (мастър) план било необхо-
димо, за да покаже развитието на
пристанището за 30 години на-
пред. Или, най-общо казано, той
ще трябва да даде широка карти-
на за това как да се развива цяло-
то пристанище, което вече над 110
години е тук.
Последната устройствена разра-

ботка на варненското пристанище
е на проект за “Актуализация на
генералните планове на приста-
нищата в района на пристанище
за обществен транспорт с нацио-
нално значение Варна”, изготвен
през 2004 - 2005 г. Впоследствие,
поради необходимостта от еколо-
гична оценка, е изготвена частич-
на актуализация на проекта към
2006 г.
Пристанище Варна включва се-

дем терминала и е най-голямото
на черноморското ни крайбре-

жие. Това са пристанищните тер-
минали „Варна- изток” (за обра-
ботка на генерални, насипни,
наливни, ро-ро товари и контей-
нери,  както  и  обслужване  на
пътници), „Варна-запад” ( за ге-
нерални, насипни, наливни ро-ро
товари и контейнери), „ТЕЦ-Езе-
рово” (за въглища), „Петрол Вар-
на”, „Фериботен комплекс - Вар-
на” (за жп и автомобилни прево-
зи с фериботни кораби), „Лес-
порт”, което е предоставено на
концесия (за генерални, насип-
ни, ро-ро товари, растителни на-
ливни товари и празни 20-футо-
ви  контейнери  от/на  стиф) и
„Балчик”- също предоставено на
концесия (за обработка на гене-
рални, насипни, растителни на-
ливни товари и поща).
Изпълнението на генералния

план, което е на стойност 1 200 000
лв. с ДДС, ще се извърши на пет
етапа и трябва да приключи за
общо 435 календарни дни.

Варна основното предизвикател-
ство е привличането на инвести-
тори от частния сектор (предпри-
емачи), които да осигурят значи-
телни финансови ресурси и ноу-
хау, поемайки на свой риск задъл-
женията да изградят, управляват
и поддържат отделни пристанищ-
ни терминали.
С оглед на действащото в Репуб-

лика България законодателство,
изграждането на Интермодален
терминал – Варна, е възможно един-
ствено чрез прилагането на дого-
ворната форма на публично-част-
ното партньорство – концесията.
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България няма нуж-
да от извънредна не-
стабилност ,  заяви
пред bTV президентът
Росен Плевнелиев по
повод напрежението в
управляващата коали-
ция.

“Очевидно в коали-
цията има проблеми,
важно е те да не се за-
митат под масата, а да
се  търсят  устойчиви
решения”, убеден  е
държавният глава.
Плевнелиев призова

емоциите да останат
настрани и да се даде
път на разума. “Напра-
вих две служебни пра-

Автопатрул  на
участък   Гурково  е
бил засечен от лек ав-
томобил „Опел Вект-
ра”, който не спрял на
знак „стоп”.
За да избегне удара,

водачът на служебна-
та  кола  навлязъл  в
лентата за насрещно
движение. Шофьорът
на  „Опел”-а  ускорил
рязко и автопатрулът
го последвал с вклю-
чени светлинна и зву-
кова  сигнализация .
Когато  колата  била
догонена,  водачът  й
на  няколко  пъти  се
опитал  да  изблъска
полицейския автомо-
бил  извън  пътното
платно.
След предприети ня-

колко неуспешни опи-
та да бъде спрян, еди-
ният от полицейските
служители възпроиз-
вел няколко изстрела

Американската армия е
засякла неуспешно северно-
корейско изпитание на ба-
листична ракета със среден
обсег край северозападния
град Кхусон, съобщи Пента-
гонът, цитиран от Ройтерс.

“Решително  осъждаме
това, както и останалите
ракетни изпитания на Се-
верна Корея”, заяви коман-
дирът от Военноморските
сили на САЩ и говорител

Земетресение с магнитуд 5,3 беше ре-
гистрирано снощи недалеч от грани-
цата на Гърция с Албания. Това съоб-
щи Геофизичният институт на САЩ,
цитиран от ТАСС.
Епицентърът на подземните трусо-

ве  е  бил  на  25 км  северозападно  от
Янина и на 215 км югозападно от Со-
лун. Огнището е било на дълбочина
21 км.
Представител на гръцкия Геофизи-

чен институт заяви пред Ройтерс, че

Северна Корея направи неуспешен
опит да изстреля балистична ракета

Със стрелба приключи полицейско
преследване на “Вектра” с 8
пътници в нея и пиян шофьор

Земетресение от 5,3 по Рихтер
разлюля Гърция и Албания

на Пентагона Гари Рос.
“Възнамеряваме да изра-

зим  безпокойството  си
пред ООН, за да увеличим
международната  реши-
мост Корейската народно-
демократична република
да понесе отговорност за
тези действия”, декларират
САЩ.
Рос  каза,  че  ангажи-

ментът на САЩ към защи-
тата на съюзниците им в

региона, включително на
Южна Корея и Япония, е
“непоклатим” в контекста
на  подобни  действия  от
страна на Пхенян. Пента-
гонът посочи, че изстрел-
ването на ракетата не пред-
ставлява заплаха за Север-
на Америка.
Южнокорейската армия

заяви, че севернокорейската
ракета се е взривила малко
след като е излетяла.~

силата на труса е била 5,2, както и че
епицентърът е бил на 12 км североза-
падно  от  Янина ,  край  бреговете  на
Гърция.
Има известни щети по планинската

пътна мрежа в района поради падащи
камъни, но няма жертви, заяви поже-
лал анонимност полицейски предста-
вител. Трусът е бил усетен и на ост-
ров Корфу в Йонийско море, популяр-
на туристическа дестинация, предаде
гръцката агенция АНА-МПА.~

Ïðåçèäåíòúò: Íå èñêàì äà ïðàâÿ
òðåòè ñëóæåáåí êàáèíåò

вителства. Наистина
не искам да правя тре-
то”, подчерта той.
Президентът призо-

ва още депутатите да
променят  методика -
та, по която ще се из-
числяват  резултати-
те  на  президентския
вот във връзка с квад-
ратчето  „Не  подкре -
пям  никого” в  бюле-
тината.

„Проблем има, той е
очевиден .  Един  и
същи глас е легитимен
и валиден, когато се за-
черкне  „Не  подкре -
пям”, а същият този
глас става нелегити-

мен, когато броим под-
крепата за отделните
кандидати. Този про-
блем  трябва да бъде
решен в НС колкото се
може по-скоро”, аргу-
ментира се държавни-
ят глава.
Плевнелиев привет-

ства инициативата на
премиера да има засе-
дание на парламента
във вторник, на което
въпросът да бъде об-
съден, и предупреди,
че ако народните пред-
ставители  не  вземат
отговорно решение, е
възможно  да  сезира
Конституционния съд.

Той изрази съжале-
ние, че всеки път в пос-
ледния момент преди
избори  има  някаква
бъркотия и неразбория
и винаги се правят ко-
рекции в изборното за-
конодателство.
Плевнелиев подчер-

та, че с премиера Бой-
ко Борисов имат корек-
тни отношения. „Изра-
зих своето несъгласие,
че в момент на важни
за България избори се
вкарва допълнителен
елемент на нестабил-
ност”, призна той.

„Нашият премиер е
горд, състезателен чо-

век, спечелил е не една
битка  и  продължава
да иска да печели”, по-
сочи Плевнелиев.

„Ако народът пред-
почете някой друг, мо-
рално  и  достойно  е
тази политическа фор-
мация да преосмисли
позициите си. От дру-
га гледна точка, гле-
дам  на  държавата
като цяло. Президент-
ските избори не са пар-
ламентарни. Ще ми се
те  да  не  доведат  до
това и правителството
да падне, който и да
спечели”, отбеляза
държавният глава.~

Росен Плевнелиев призовава
депутатите да променят опцията
с квадратчето “Не подкрепям
никого” в бюлетината

Росен ПлевнелиевРосен ПлевнелиевРосен ПлевнелиевРосен ПлевнелиевРосен Плевнелиев

със  служебното  си
оръжие - първоначал-
но във въздуха, а впос-
ледствие и по гумите
на  автомобила.  Пре -
следваното превозно
средство било спряно
и са предприети дей-
ствия по извършване
на  полицейска  про -
верка.
Колата управлявал

собственикът  й -  не-
правоспособен  34-го-
дишен мъж от Гурко-
во, криминално  про-
явен и осъждан. Заед-
но  с  него  пътували
общо още осем души -
шестима от тях (41-го-
дишна жена от Гурко-
во и четирима жители
на  сливенското  село
Баня - мъж на 42 годи-
ни, жена на 29 години
и  две  непълнолетни
момчета на 15 и 17 г.) в
купето, а две 16-годиш-
ни момчета, също от

село Баня, в багажни-
ка на колата.
Освен  че  шофирал

без книжка, тестът с
техническо  средство
показал, че мъжът е
седнал  зад  волана
след употреба на алко-
хол. Съставен му е акт
и му е връчен талон за
медицинско изследва-
не, срещу него е обра-
зувано  бързо  произ -
водство.
В хода на проверка-

та мъжът се оплакал,
че усеща болка в ле-
вия крак, под колян-
ната става. След като
е  установена  огне -
стрелна рана, той бил
откаран  от  екип  на
ФСМП – Гурково, в ста-
розагорската  болни -
ца, където е настанен
за лечение в травмато-
логично  отделение ,
без опасност за живо-
та.~

ОТНОВО „ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА“ е заподозряна за самоубийстве-ОТНОВО „ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА“ е заподозряна за самоубийстве-ОТНОВО „ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА“ е заподозряна за самоубийстве-ОТНОВО „ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА“ е заподозряна за самоубийстве-ОТНОВО „ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА“ е заподозряна за самоубийстве-
ните атентати в Газиантеп.ните атентати в Газиантеп.ните атентати в Газиантеп.ните атентати в Газиантеп.ните атентати в Газиантеп.

Трима полицаи
загинаха, осем
души са ранени
след атентатите

Атентатори  само-
убийци са се взривили
в турския град Газиан-
теп, който се намира до
границата със Сирия.
Загинали са трима по-
лицаи,  а  други  осем
души са ранени, съоб-
щава CNN Turk, позо-
вавайки се на валията
на  местната  провин-
ция.
Камикадзетата, които

били от терористична
клетка, се взривили,
след като полицаи на-
хлули в жилището, кое-
то са обитавали.
Те се самоубили, кога-

то разбрали, че е веро-
ятно да бъдат заловени
при операцията на тур-
ските сили за сигурност
в югоизточния град.
Свидетели са казали

пред частната турска
телевизия NTV, че са
чули стрелба и

Камикадзета се взривиха в Газиантеп

сблъсъци в района, пре-
димно населен от сту-
денти.
Отбелязва се, че мно-

го линейки са били из-
пратени на мястото.
Все още не е ясно към

коя терористична гру-
пировка принадлежат
атентаторите, намира-

ли се в щурмуваното от
полицията жилище.
Някои средства за масо-
во осведомяване обаче
недвусмислено посоч-
ват „Ислямска държа-
ва“. Според РИА „Ново-
сти“ единият от ками-
кадзетата дори е обявен
за главатар на джиха-

дистите.
През последните ня-

колко месеца Турция
беше ударена от пореди-
ца нападения, вината
за които беше хвърлена
върху ДАЕШ (“Ислямс-
ка държава”) и Кюрдс-
ката работническа
партия (ПКК).~
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Çåëåí÷óöè è ïëîäîâå îæèâÿâàò
От сръчните
ръце на мама,
татко и децата

ЕЛИ МАРИНОВА

В очичките им имаше
чиста радост. Дори само
защото родителите им
изпълниха светлото
помещение на детската
градина. Един от много-
то есенни празници на

една от многото варнен-
ски детски градини във
Варна. Този път
късметът ме свари във
филиала на ДГ „Теме-
нужка”. Дори не предпо-
лагах каква красота ще
оживее само половин
час след началото на се-
зонната инициатива на
учителките Десислава
Максимова и Кремена
Дянкова. Още докато
разбрах за поканата да

дойдат майки, татков-
ци или който и да е лю-
бим домашен дядо и
баба, си представих ня-
колко големи хора за
цвят сред общата детс-
ка глъч. А всъщност ця-
лата зала  на втора гру-
па се препълни с орга-
низирани пораснали
„деца”, дошли да ува-
жат собствените си
малчугани. Казвам
„деца”, защото виждам,

че всички тези родите-
ли носеха по нещо детс-
ко със себе си, заедно с
всички круши, тикви,
моркови, клечки от киб-
рит, зелки и патладжа-
ни, които бяха донесли
за проявата. Имаше тат-
ко, който беше
помъкнал цялото чек-
медже от работилница-
та си с 15 вида ножовки,
белачки и инструмента-
риум. От сръчните му

ръце в края на краища-
та оживяха двойка пин-
гвини от патладжан,
иглу от карфиол и жаба
от не-помня-вече-какво.
Директорът Николинка
Славчева обясни на де-
цата, че само след като
си отидат у дома, пре-
красните животни и чо-

вечета от зеленчуци и
плодове ще оживеят и
ще си спретнат весел
карнавал. На мен обаче
обясни, че проявата е
традиционна и датира
от доста отдавна. Детс-
кото заведение ще че-
ства цели 70 години ско-
ро - през 2018-а. Открита
е на 1 февруари 1948 го-
дина. Нормално. Все
пак централната й сгра-
да е в идеалния център
на Варна. Филиалът й
на ул.”Капитан Райчо”
е най-малкото й „дете”
– заработва преди 3 го-
дини, на 18 март 2013 г.
Докато снимах обаче

чевръстите ръце на ро-
дители и светналите
погледи на щастливите
деца, както и парченца-
та плодове и зеленчу-
ци, които се превръща-
ха в човечета и живот-
ни, всъщност успях да
видя доста повече. Ви-
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дях за пореден път апо-
столския труд на тези
дами, които по цял ден
са с три дузини деца.
Двете учителки и
„леля Таня”, както лас-
каво децата наричат
помощник-възпитател-
ката Татяна Иванова,

не спираха да гушкат,
да потупват, да успоко-
яват, да обгрижват, да
дават усещане за сигур-
ност у малчуганите.
Имаше, разбира се,
деца, чиито родители
са на работа и не са ус-
пели да дойдат. В мо-

менти като този тези
три дами се налагаше
да бъдат заместник-
мама. Да избършат нос-
ле, да попият сълзи, да
прегърнат, да дарят топ-
лина. Замислих се за по-
реден път за недостойно
заплатения труд на учи-

телите и помощния пер-
сонал, за организацията
на българските детски
заведения и броя деца в
една група. И си дадох
сметка, че са малко хора-
та, способни да из-
държат на подобно на-
прежение, стрес, шум,
родителски капризи и
дупки във въпитанието
на толкова много и раз-
лични деца, събрани на
едно място. За тях събрах
пъстротата на този зе-
ленчуков есенен праз-
ник в няколко кадъра.
Вместо букет с откъсна-
ти цветя, които така или
иначе всеки ще им доне-
се на 15 септември. Защо-
то всеки може да каже
„благодаря” в края на по-
редния уморителен ден.
Но едва ли една думич-
ка може да бъде отплата
за огромното количе-
ство труд, който само те
си знаят колко струва.
Здрава гърбина, достатъ-
чна доза фантазия и ос-
вободеност пожелавам и
на тях, и на всички
български учители, ди-
ректори, помощен и ме-
дицински персонал. Ще
им трябват точно в
този ред. Здраве – ясно
защо. Фантазия – за да
скъсаме завинаги със
закостенелите схваща-
ния на отминали вре-
мена. И свобода – защо-
то децата ни сутрин не
влизат в казармата, а
идват светли и свобод-
ни като птици. За да си
ги  приберем  вечер
именно  толкова  сво-
бодни.
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ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Предстои ви на-
прегнат ден, най-
вече заради отно-

шенията с близките ви,
но, за съжаление, и на ра-
ботното място. Промяна
в настроението и в пове-
дението ви е повод ваши
конкуренти да ви вредят.
Не вземайте важни реше-
ния. Собствените ви дей-
ствия днес може да се
обърнат срещу вас.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Наивни сте и за-
това сте склон-

ни да се впускате във вся-
ко примамливо предло-
жение, което ви се стру-
ва печелившо. За ваша
изненада рискувате да се
провалите и да
претърпите загуби. Зас-
трашени сте от опаснос-
тта да пропилеете целия
ден в умуване как да по-
стъпите.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Стабилизирайте
постигнатото на

вашето работно място, а
също и отношенията с
вашите колеги. Не позво-
лявайте да ви отклонят
от важните задачи, кои-
то са ви възложили за
изпълнение. Не спорете
с колегите си. Пътувани-
ята са успешни. Имате
прекрасната възмож-
ност да започнете нови-
те си задачи.

РАКРАКРАКРАКРАК
Възможни си
проблеми в дома

ви, които ще разреши-
те бързо.  Разчитайте на
себе си, а не на късмета
си, за да се справите с
предизвикателствата на
работното си място. На-
лага се да се потрудите,
за да съхраните автори-
тета си. Ще се заредите с
нови сили и ще поднесе-
те на колегите си перс-
пективни идеи.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
В личните ви от-
ношения отново
ще настъпи хаос

заради вашите опити да
властвате над близките
си и да ги обсебвате. Ще
ви ядосат заради искания,
за които нямате време. Не
разчитайте на бързо при-
мирие. На работното мяс-
то се заемете с рутинните
си задължения и не разчи-
тайте на промени.
Възможни са приходи.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Предстои ви тру-
ден ден, но въпре-
ки това успехът е

около вас. Резки проме-
ни в настроението и са-
мочувствието ви нала-
гат промяна във ваши-
те планове за деня, за да
се справите със задълже-
нията си. Сами ще си
създадете пречки, ако
решите да рискувате.
Разчитайте на интуици-
ята си.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Осъзнайте, че е
във ваша полза

да работите отговорно.
Днес сте прекалено емо-
ционални и губите чув-
ството си за реалност.
Деловите срещи и об-
щуването са затрудне-
ни. Избягвайте срещи с
потенциални делови
партньори. Отложете и
разговорите с непозна-
ти хора, ако не сте убе-
дени в правотата си

или ако не сте в състоя-
ние да им откажете фи-
нансова помощ.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Не се захващайте
с нови задачи сут-
ринта в този ден.

Постарайте се да изчака-
те търпеливо и ги започ-
нете следобед. Ще си спе-
стите проблеми и грешки
поради недоглеждане.
Разсеяността ви вреди.
Причината за нервното
напрежение е в нежела-
нието ви да видите соб-
ствените си грешки.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Бъдете трезви и
разсъдливи, но

също и уверени и сго-
ворчиви, ако се налага
да спечелите на ваша
страна нови делови
партньори. Оценете ре-
ално възможностите си.
Не се опитвайте да хит-
рувате и да надскачате
себе си. С коректност и
великодушие ще по-
стигнете успех. Делови-
те срещи няма да ви до-
несат успех.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Появата на сери-
озни  препят-

ствия  ще  ви  обърка
плановете, особено ако
сте се захванали с рис-
ковани  начинания.
Трудностите  ще  ви

предпазят от грешки.
Активността на работ-
ното място ще ви доне-
се  добри  резултати  и
финансови  постъпле-
ния. Не предизвиквай-
те нежелателни обра-
ти.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Разчитайте на
себе си и на
здравия разум,

за да избегнете трудно-
стите. Не избързвайте.
Поставете ново начало
следобед. Бъдете особе-
но предпазливи на ра-
ботното място. Склю-
чете уговорените преди
време договори и по-
мислете за бъдещите си
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‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ ‚ ÑÅí - Ç‡Ì‡, Í˙Ï 12.10.2016 „.‡ÎÓ,
ƒÎ˙ÊÌÓÒÚ ¡.

ƒÎ˙ÊÌÓÒÚ ¡.

НеобходимиНеобходимиНеобходимиНеобходимиНеобходими
продукти:продукти:продукти:продукти:продукти:
1 малко пиле
150 г сметана
60 г сланина
половин глава
кромид лук
1 ч. л. червен
пипер, сол

Начин на при-Начин на при-Начин на при-Начин на при-Начин на при-
готвяне:готвяне:готвяне:готвяне:готвяне:
Нарязваме по-
чистеното пиле
на порции. Изпържваме наряза-
ната на кубчета сланина, приба-
вяме настъргания лук, из-
пържваме. Прибавяме наряза-
ното пиле, изпържваме, след ко-
ето прибавяме червения пипер,
посоляваме на вкус и заливаме с

малко вода. Задушаваме месото
до омекване, като отвреме навре-
ме го обръщаме. Накрая залива-
ме ястието със сметаната и
възваряваме. Можем да го под-
несем с варени картофи.
Добър  апетит!

планове. Оценете до-
колко надеждни са ва-
шите нови партньори,
ако искате да жънете
успехи.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес се изоли-
райте и се от-

дайте на задължения-
та си на работното мя-
сто. Във ваша полза е
да защитите себе си и
позицията си с всички
коректни средства. Из-
цяло  сте  във  властта
на  емоцията.  Готови
сте да изкарвате яда си
на всеки, който се из-
пречи на пътя ви, но по
този начин ще си спе-
челите неприятели.

‡ÎÓ‡ÎÓ‡ÎÓ‡ÎÓ‡ÎÓ‡ÎÓ‡ÎÓ‡ÎÓ‡ÎÓ‡ÎÓ, �������	�� 
� ����, ������� � ������	��� �����



ВРЕМЕТОВРЕМЕТОВРЕМЕТОВРЕМЕТОВРЕМЕТО

ВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕ

ЗА НАЧИНАЕЩИЗА НАЧИНАЕЩИЗА НАЧИНАЕЩИЗА НАЧИНАЕЩИЗА НАЧИНАЕЩИ

ОТГОВОРИТЕОТГОВОРИТЕОТГОВОРИТЕОТГОВОРИТЕОТГОВОРИТЕ
ОТ ПРЕДНИЯОТ ПРЕДНИЯОТ ПРЕДНИЯОТ ПРЕДНИЯОТ ПРЕДНИЯ
БРОЙБРОЙБРОЙБРОЙБРОЙ

ЗА МАЙСТОРИЗА МАЙСТОРИЗА МАЙСТОРИЗА МАЙСТОРИЗА МАЙСТОРИЗА НАПРЕДНАЛИЗА НАПРЕДНАЛИЗА НАПРЕДНАЛИЗА НАПРЕДНАЛИЗА НАПРЕДНАЛИ

за майсториза майсториза майсториза майсториза майстори

за напреднализа напреднализа напреднализа напреднализа напреднали

за начинаещиза начинаещиза начинаещиза начинаещиза начинаещи
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Ще са задържи умере-
ният вятър от изток-
югоизток. Минимални
температури между 7 и
12, по Черноморието до
14 градуса, за Варна око-
ло 11.
И днес ще вали дъжд,

който до вечерта ще об-
хване по-голямата част
от района. Вятърът по-
степенно ще се обърне
от изток-североизток и
ще се усили, по-чувстви-
телно привечер.
Дневните температу-

ри ще останат сравни-
телно високи - макси-
мални между 13 и 18, в
Югоизточна България
до 20 градуса, за Варна
около 13. Вълнение на
морето 1-2 бала. Темпе-
ратура на морската
вода 18-20 градуса.

111111111100000/////131313131300000



БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1

05.5005.5005.5005.5005.50 Бързо, лесно, вкусно ре-
цепта на деня

06.0006.0006.0006.0006.00 Денят започва Сутрешен
информационен блок с
водещи Иво Никодимов,
Юлия Стефанова и Илия
Илиев

09.0009.0009.0009.0009.00 По света и у нас Инфор-
мационна емисия

09.1509.1509.1509.1509.15 Денят започва с Култу-
ра Информационен култу-
рен блок с водещи Алек-
сандра Гюзелева, Георги
Ангелов, Анна Ангелова
и Николай Колев

10.3010.3010.3010.3010.30 Здравето отблизо Здрав-
но предаване с водещ
Мария Андонова

11.2011.2011.2011.2011.20 Дързост и красота тв
филм /3817 еп./

11.4011.4011.4011.4011.40 Телепазарен прозорец
12.0012.0012.0012.0012.00 По света и у нас Инфор-

мационна емисия
12.3012.3012.3012.3012.30 Бързо, лесно, вкусно ре-

цепта на деня/п/
12.4012.4012.4012.4012.40 Телепазарен прозорец
12.5512.5512.5512.5512.55 Първа любов детски тв

филм /Австралия, 2010г./
, режисьор Клеър Горман,
в ролите. Индиа Пейн,
Ники Ван Дайк, Джес
Лайнг и др.

14.0014.0014.0014.0014.00 Шоуто на Канала /п/
14.5514.5514.5514.5514.55 Телепазарен прозорец
15.1015.1015.1015.1015.10 Чиста кръв тв филм /11

еп./
16.0016.0016.0016.0016.00 По света и у нас Инфор-

мационна емисия
16.1016.1016.1016.1016.10 Новини на турски език
16.2516.2516.2516.2516.25 Телепазарен прозорец
16.4016.4016.4016.4016.40 Малки истории Предава-

не на социална тематика
с водещи Ирен Леви и Иво
Христов

16.5016.5016.5016.5016.50 Музика на сърцето тв
филм /4 еп./

17.4517.4517.4517.4517.45 Бързо, лесно, вкусно ре-
цепта на деня/п/

17.5517.5517.5517.5517.55 Зелена светлина
18.0018.0018.0018.0018.00 По света и у нас Инфор-

мационна емисия
18.4018.4018.4018.4018.40 Още от деня информаци-

онно предаване
19.4519.4519.4519.4519.45 Лека нощ, деца! Възглав-

ничките
20.0020.0020.0020.0020.00 По света и у нас Инфор-

мационна емисия
20.2020.2020.2020.2020.20 Избори 2016. Гласовете

на България
20.5020.5020.5020.5020.50 Спортни новини
21.0021.0021.0021.0021.00 История.bg Най-извест-

ният полицай - Никола
Гешев

22.0522.0522.0522.0522.05 В сянката на властта тв
филм /3 еп./

23.0023.0023.0023.0023.00 По света и у нас Инфор-
мационна емисия

23.1523.1523.1523.1523.15 Избори 2016. Гласовете
на България

23.3023.3023.3023.3023.30 Зелена светлина
23.3523.3523.3523.3523.35 Ню Йорк 25-сериен тв

филм /Израел, 2012г./, 1
еп., режисьор Ариел Бен-
баджи, в ролите. Ошри
Коен, Ювал Шарф, Итай
Туржеман, Маги Азарзар
и др.

00.2500.2500.2500.2500.25 Бързо, лесно, вкусно
рецепта на деня/п/

00.3500.3500.3500.3500.35 Денят започва с Култу-
ра /п/

01.5001.5001.5001.5001.50 Музика на сърцето тв
филм /4 еп./п/

02.5002.5002.5002.5002.50 Чиста кръв тв филм /11
еп./п/

БНТ2БНТ2БНТ2БНТ2БНТ2

07.0007.0007.0007.0007.00 Добро утро с БНТ2 ин-
формационен блок - пря-
ко предаване от София

09.0009.0009.0009.0009.00 Добро утро с БНТ 2 сут-
решен блок /БНТ 2 Бла-
гоевград/

10.0010.0010.0010.0010.00 Знаете ли, че...
10.1010.1010.1010.1010.10 Едно голямо семейство

тв сериен филм /втори се-
зон, 7 еп./п/

11.1011.1011.1011.1011.10 Телескоп за бъдещето с
Джеймс Уудс документал-
на поредица /САЩ, 2013
г./, 2 еп. /п/

11.5511.5511.5511.5511.55 Информация за времето
- по градове

12.0012.0012.0012.0012.00 Местно време /БНТ 2
София/п/

12.3012.3012.3012.3012.30 България 12.30 кратки
новини

12.4512.4512.4512.4512.45 Потребителската кошни-
ца /п/

12.5012.5012.5012.5012.50 Информация за времето
- по градове

12.5512.5512.5512.5512.55 Добро утро с БНТ2 ин-
формационен блок /п/

14.5514.5514.5514.5514.55 Потребителската кошни-
ца /п/

15.2515.2515.2515.2515.25 Децата.com детско пре-
даване /БНТ 2 Русе/п/

15.5515.5515.5515.5515.55 Информация за времето
- по градове

16.0016.0016.0016.0016.00 България днес информа-
ционен блок

17.3017.3017.3017.3017.30 Избори 2016 /диспут/

пряко предаване от Русе
18.0018.0018.0018.0018.00 Едно голямо семейство

тв сериен филм /втори се-
зон, 8 еп./

19.0019.0019.0019.0019.00 Как се прави. Автомо-
били на мечтите сериен
док. филм /Канада, 2013
г./, 6 еп./

19.2519.2519.2519.2519.25 Потребителската кошни-
ца

19.3019.3019.3019.3019.30 България новини
20.0020.0020.0020.0020.00 Синът на Бащата на на-

родите тв сериен филм /
12, последен еп./

21.0021.0021.0021.0021.00 Регионални новини
21.3021.3021.3021.3021.30 Съвременници. “Очите

на пчелата” /док. филм/
21.5521.5521.5521.5521.55 Америка днес /п/
22.4522.4522.4522.4522.45 Варненско лято 2016.

Уралски младежки сим-
фоничен оркестър кон-
церт

23.5023.5023.5023.5023.50 Потребителската кошни-
ца /п/

00.0000.0000.0000.0000.00 България новини /п/
00.3000.3000.3000.3000.30 Синът на Бащата на на-

родите тв сериен филм /
12, последен еп./п/

01.2501.2501.2501.2501.25 Регионални новини /п/
01.5501.5501.5501.5501.55 Добро утро с БНТ 2 /п/
02.5502.5502.5502.5502.55 Афиш културно-инфор-

мационно предаване /п/
03.1003.1003.1003.1003.10 Рецепта за култура ток-

шоу с Юрий Дачев /п/
04.1004.1004.1004.1004.10 Красотата на природата

/п/
04.2504.2504.2504.2504.25 Потребителската кошни-

ца /п/
04.5504.5504.5504.5504.55 Избори 2016 /диспут/ /

БНТ 2 Русе/п/

bTVbTVbTVbTVbTV

05.1005.1005.1005.1005.10 “Търси се…” /п./ - ток-
шоу с водещи Меги и Нели

06.0006.0006.0006.0006.00 “Костенурките Нинджа
“ - анимация

06.3006.3006.3006.3006.30 “Тази сутрин” - инфор-
мационно предаване с
водещ Антон Хекимян

09.3009.3009.3009.3009.30 “Преди обед” - токшоу с
водещи Десислава Сто-
янова и Александър Ка-
диев

12.0012.0012.0012.0012.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.3012.3012.3012.3012.30 “Шоуто на Слави” - ве-
черно ток шоу

13.3013.3013.3013.3013.30 Премиера. “Незабрави-
ма” - сер., с. 1, еп. 11

14.3014.3014.3014.3014.30 Премиера. “Лекар в пла-
нината” - сер., с.2, еп. 3

15.3015.3015.3015.3015.30 “Светлината на моя жи-
вот” - сер., еп. 1456-1458

17.0017.0017.0017.0017.00 bTV Новините
17.3017.3017.3017.3017.30 “Лице в лице” - публици-

стично предаване с водещ
Цветанка Ризова

17.5517.5517.5517.5517.55 Спорт Тото
18.0018.0018.0018.0018.00 “Мама готви по-добре” -

семейно състезание
19.0019.0019.0019.0019.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.0020.0020.0020.0020.00 “Кварталът на богати-

те” - сер., с.2 ,еп. 68
21.0021.0021.0021.0021.00 “Фермата” - риалити
22.3022.3022.3022.3022.30 “Шоуто на Слави” - ве-

черно ток шоу
23.3023.3023.3023.3023.30 bTV Новините - късна

емисия
00.0000.0000.0000.0000.00 “Стрелата”- сер., с. 1, еп.16
01.0001.0001.0001.0001.00 “Последователите” - сер.,

с.2, еп. 1
02.0002.0002.0002.0002.00 “Север юг” - сер., с. 1, еп.

97
03.0003.0003.0003.0003.00 “Преди обед”/п./ - ток-

шоу с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев

04.5004.5004.5004.5004.50 “Незабравима” /п./- сер.

Nova TVNova TVNova TVNova TVNova TV

06.2006.2006.2006.2006.20 “Здравей, България” -
сутрешен блок

09.3009.3009.3009.3009.30 “На кафе” - предаване на
NOVA

11.3011.3011.3011.3011.30 “Бон Апети” - предаване
12.0012.0012.0012.0012.00 Новините на NOVA
12.3012.3012.3012.3012.30 “Дила” - сериен филм
13.3013.3013.3013.3013.30 “Моята карма” - сериен

филм
14.3014.3014.3014.3014.30 “Прости ми” - сериен

филм
16.0016.0016.0016.0016.00 Новините на NOVA
16.3016.3016.3016.3016.30 “Малката булка” - сери-

ен филм
17.5517.5517.5517.5517.55 “Теглене на Лото 5 от 35

- “Златната топка”
18.0018.0018.0018.0018.00 “Семейни войни” (преми-

ера) - телевизионна игра
19.0019.0019.0019.0019.00 Новините на NOVA - цен-

трална емисия
20.0020.0020.0020.0020.00 VIP BROTHER 2016 - реа-

лити шоу
23.0023.0023.0023.0023.00 “Господари на ефира”-

забавно предаване
23.3023.3023.3023.3023.30 Новините на NOVA
00.0000.0000.0000.0000.00 “Часът на Милен Цвет-

ков” - предаване на NOVA
01.0001.0001.0001.0001.00 “Отмъщението” - сериен

филм, 3 сезон
02.0002.0002.0002.0002.00 “Дила” - сериен филм /

п/
03.0003.0003.0003.0003.00 “Ритъмът на мечтите” -

сериен филм
04.0004.0004.0004.0004.00 “Прости ми” - сериен

филм /п/

ТВ Черно мореТВ Черно мореТВ Черно мореТВ Черно мореТВ Черно море

07.0007.0007.0007.0007.00 “Утро в нашия град”-
сутрешен информационен
блок

09.0009.0009.0009.0009.00 “Минути за култура”- с
водещ  Кирил Аспарухов

09.3009.3009.3009.3009.30 “Днес” – темите, които
вълнуват всички- актуал-
но коментарно предаване

11.3011.3011.3011.3011.30 Пожелахте да видите.”-
Балкан фолк” - предава-
не за фолклор

12.0012.0012.0012.0012.00 Новини
12.1012.1012.1012.1012.10 ДЕТСКИ БРЯГ.”П-

ринцът и просякът”- детс-
ки анимационен филм

13.0013.0013.0013.0013.00 Новини
13.1013.1013.1013.1013.10 “Щрихи от утрото” - най-

интересното от “Утро в
нашия град”, 1 част

14.0014.0014.0014.0014.00 Новини
14.1014.1014.1014.1014.10 Хороскоп
14.2014.2014.2014.2014.20 “Подсказано от мрежа-

та” – предаване за най-
актуалните любопитки от
света

14.3014.3014.3014.3014.30 “Седмицата през обекти-
ва” – информационна
рубрика /п/

15.0015.0015.0015.0015.00 Новини
15.1015.1015.1015.1015.10 “Щрихи от утрото” - най-

интересното от “Утро в
нашия град”, 2 част

15.3015.3015.3015.3015.30 “Скорост”-предаване за
автомобили, 537 еп. /п/

16.0016.0016.0016.0016.00 Новини
16.1016.1016.1016.1016.10 “Щрихи от утрото” - най-

интересното от “Утро в
нашия град”, 3 част

16.3016.3016.3016.3016.30 “Таймаут”- спортно об-
зорно предаване /п/

17.0017.0017.0017.0017.00 Новините
17.1017.1017.1017.1017.10 ‘’Авиошоу’’-с Алек-

сандър Богоявленски
17.3017.3017.3017.3017.30 „Европейска Варна“-пуб-

лицистично предаване
18.3018.3018.3018.3018.30 Новините - централна

емисия
19.0019.0019.0019.0019.00 „Денят ON AIR“- нови-

ните с коментар с Влади-
мир Сиркаров/ Кузман
Илиев

20.0020.0020.0020.0020.00 Спортна емисия новини
20.3020.3020.3020.3020.30 Централен новинарски

блок
21.0021.0021.0021.0021.00 “Да бъдем здрави с д-р

Иванов”- предаване за
медицина /п/

22.0022.0022.0022.0022.00 “Концертите на Европа”
– продукция на  телевизия
Дойче Веле /п/

22.4522.4522.4522.4522.45 “Подсказано от мрежа-
та” – предаване за най-
актуалните любопитки от
света

23.0023.0023.0023.0023.00 Новините - късна емисия
23.4523.4523.4523.4523.45 „Наказателен батальон“-

сер., Русия 8,9 еп.
01.3001.3001.3001.3001.30 “Утро в нашия град”-

сутрешен информационен
блок /п/

03.3003.3003.3003.3003.30 “Минути за култура”- с
водещ Кирил Аспарухов
/п/

04.0004.0004.0004.0004.00 „Европейска Варна“-пуб-
лицистично предаване /п/

05.0005.0005.0005.0005.00 „Звездни балетни искри“-
1 част

06.0006.0006.0006.0006.00 „Характери“-неизвестни-
те изповеди на известни-
те, автор Биляна Митева

Bulgaria on AirBulgaria on AirBulgaria on AirBulgaria on AirBulgaria on Air

06.3006.3006.3006.3006.30 България сутрин - важ-
ните неща рано сутрин с
Лора Инджова и Симеон
Белев

09.3009.3009.3009.3009.30 Днес – темите, които
вълнуват всички – мага-
зинно предаване с Кон-
стантина Живова

11.4011.4011.4011.4011.40 Дрязги – сер., семейна
комедия

13.0013.0013.0013.0013.00 Новините ON AIR
13.3013.3013.3013.3013.30 Характери /п./
14.0014.0014.0014.0014.00 VIB /п./
14.3014.3014.3014.3014.30 Брюксел 1 /п./
15.3015.3015.3015.3015.30 Новините ON AIR
16.0016.0016.0016.0016.00 Ковбой – сер., кримина-

лен
17.3017.3017.3017.3017.30 Новините ON AIR
17.5017.5017.5017.5017.50 Директно - вашето мне-

ние на живо в ефир - акту-
ално ток шоу с Димитър
Абрашев

18.3018.3018.3018.3018.30 Новините ON AIR
19.0019.0019.0019.0019.00 Денят ON AIR - новините

с коментар с Владимир
Сиркаров/Кузман Илиев

20.0020.0020.0020.0020.00 Как станах руснак – ко-
медиен сер.

20.3020.3020.3020.3020.30 Милениум - криминал-
на поредица

21.3021.3021.3021.3021.30 Новините ON AIR
22.0022.0022.0022.0022.00 Гол – спортно шоу с Ники

Александров, Борис Каса-
бов и Томислав Русев

23.0023.0023.0023.0023.00 Колела – автомобилно
предаване с Константин

Томов /п./
23.3023.3023.3023.3023.30 Новините ON AIR /п./
00.0000.0000.0000.0000.00Видимо и невидимо с

Калин Манолов /п./
01.0001.0001.0001.0001.00 Денят ON AIR - новините

с коментар с Владимир
Сиркаров/Кузман Илиев
/п./

01.4001.4001.4001.4001.40 Темида /п./
02.1002.1002.1002.1002.10 Дзенга
02.2002.2002.2002.2002.20Гол с Ники Александров,

Борис Касабов и Томис-
лав Русев/п./

03.2003.2003.2003.2003.20Брюксел 1 с Милена Ми-
лотинова /п./

04.2004.2004.2004.2004.20Медиите ON AIR с Дони-
ка Ризова /п./

05.2005.2005.2005.2005.20 Директно /п./
06.0006.0006.0006.0006.00 Новините ON AIR /п./

T V +T V +T V +T V +T V +

05.3005.3005.3005.3005.30 “Пътуващите антиквари.
Диамантен юбилей” - док.
филм

06.3006.3006.3006.3006.30 “Свободна зона. Бълга-
рия - отново пред “вечно-
то дерби”, гост. Росен
Станчев” - публицистично
предаване (повторение)

07.3007.3007.3007.3007.30 Новини
08.0008.0008.0008.0008.00 Новини
08.3008.3008.3008.3008.30 Новини
09.0009.0009.0009.0009.00 Новини
09.3009.3009.3009.3009.30 Новини
10.0010.0010.0010.0010.00 Новини
10.3010.3010.3010.3010.30 Новини
11.0011.0011.0011.0011.00 Новини
11.3011.3011.3011.3011.30 Новини
12.0012.0012.0012.0012.00 Новини
12.3012.3012.3012.3012.30 Новини
13.0013.0013.0013.0013.00 “Денят с Веселин Дремд-

жиев” - предаване за ана-
лизи и коментари по ак-
туални теми

13.3013.3013.3013.3013.30 Новини
14.0014.0014.0014.0014.00 Новини
14.3014.3014.3014.3014.30 Новини
15.0015.0015.0015.0015.00 Новини
15.3015.3015.3015.3015.30 Новини
16.0016.0016.0016.0016.00 Новини
16.3016.3016.3016.3016.30 Новини
17.0017.0017.0017.0017.00 Новини
17.3017.3017.3017.3017.30 Новини
17.5017.5017.5017.5017.50 “Въздушни медици. В

капан” - 5 еп., док. филм
18.2018.2018.2018.2018.20 “Свободна зона” - пуб-

лицистично предаване
19.3019.3019.3019.3019.30 Новини
20.0020.0020.0020.0020.00 “Денят с Веселин Дремд-

жиев” - предаване за ана-
лизи и коментари по ак-
туални теми

21.0021.0021.0021.0021.00 Новини
21.3021.3021.3021.3021.30 Новини
22.0022.0022.0022.0022.00 “Опасни пътища” - 3 се-

зон, 2 еп., док. филм
23.0023.0023.0023.0023.00 “Свободна зона” - пуб-

лицистично предаване
(повторение)

00.0000.0000.0000.0000.00 “Денят с Веселин Дремд-
жиев” - предаване за ана-
лизи и коментари по ак-
туални теми (повторение)

01.0001.0001.0001.0001.00 “Спорт +” - спортно об-
зорно предаване (повто-
рение)

02.0002.0002.0002.0002.00 “Непознатото лице на...
Юлиян Рачков” - доку-
ментална поредица

02.3002.3002.3002.3002.30 “Какво е да си кореист?”
- забавно-информационно
предаване филм

03.0003.0003.0003.0003.00 “Грънчарството - антич-
ност и настояще” - док.
филм

BNT WBNT WBNT WBNT WBNT Worororororldldldldld

05.1005.1005.1005.1005.10 Зелената линейка /п/
06.0006.0006.0006.0006.00 Денят започва сутрешен

блок
09.0009.0009.0009.0009.00 По света и у нас
09.1509.1509.1509.1509.15 Денят започва с Култу-

ра
10.3010.3010.3010.3010.30 Здравето отблизо
11.2011.2011.2011.2011.20 Пътуване в миналото

документална поредица
11.3011.3011.3011.3011.30 Непозната земя
12.0012.0012.0012.0012.00 По света и у нас
12.3012.3012.3012.3012.30 Часът на студентите.

Ателие /п/
13.0013.0013.0013.0013.00 Рецепта за култура ток-

шоу с Юрий Дачев /п/
14.0014.0014.0014.0014.00 Часът на зрителите /п/
14.3014.3014.3014.3014.30 Денят започва с Култу-

ра /п/
15.4515.4515.4515.4515.45 Афиш културно-инфор-

мационно предаване /п/
16.0016.0016.0016.0016.00 България днес информа-

ционен блок
17.3017.3017.3017.3017.30 Избори 2016 /диспут/

пряко предаване от Русе
18.0018.0018.0018.0018.00 По света и у нас
18.4018.4018.4018.4018.40 Още от деня информаци-

онно предаване
19.4519.4519.4519.4519.45 Д-р Време
20.0020.0020.0020.0020.00 По света и у нас
20.2020.2020.2020.2020.20 Избори 2016. Гласовете

на България
20.5020.5020.5020.5020.50 Спортни новини
21.0021.0021.0021.0021.00 Концерт на Васил Пет-

ров Празници на изку-
ствата Аполония 2014

22.0022.0022.0022.0022.00 Светът е 7 /п/

22.3022.3022.3022.3022.30 Извън играта /п/
23.0023.0023.0023.0023.00 По света и у нас
23.1523.1523.1523.1523.15 Избори 2016. Гласовете

на България
23.3023.3023.3023.3023.30 Зелена светлина
23.3523.3523.3523.3523.35 Ваш даскал Апостол док.

филм за Апостол Карами-
тев

00.3000.3000.3000.3000.30 Още от деня информаци-
онно предаване /п/

01.4001.4001.4001.4001.40 Избори 2016 /диспут/ /
БНТ 2 Русе/п/

02.1002.1002.1002.1002.10 България днес информа-
ционен блок /п/

Ring.bgRing.bgRing.bgRing.bgRing.bg

06.0006.0006.0006.0006.00 Дивата муха
07.3007.3007.3007.3007.30 Италия, Серия А. Фио-

рентина - Аталанта
09.3009.3009.3009.3009.30 Италия, Серия А. Интер -

Каляри
11.3011.3011.3011.3011.30 Италия, Серия А. Киево

- Милан
13.2013.2013.2013.2013.20 Италия, Серия А. Ювен-

тус - Удинезе
15.1015.1015.1015.1015.10 Италия, Серия А. Напо-

ли - Рома
17.0017.0017.0017.0017.00 Мобил 1
17.3017.3017.3017.3017.30 Жилет световен спорт
18.0018.0018.0018.0018.00 Audi Sport TT Cup  - Нюр-

бургринг
19.3019.3019.3019.3019.30 Audi Sport TT Cup - Хо-

кенхайм
21.0021.0021.0021.0021.00 Спортът от първо лице
21.3021.3021.3021.3021.30 УЕФА Шампионска лига

- магазинно предаване
22.0022.0022.0022.0022.00 УЕФА Лига Европа -

магазинно предаване
23.0023.0023.0023.0023.00 Бойна вечер. Bellator
02.0002.0002.0002.0002.00 Италия, Серия А. Фио-

рентина - Аталанта

H B OH B OH B OH B OH B O

07.0007.0007.0007.0007.00 “Анонимни автори”, ко-
медия, САЩ, 2014

08.3508.3508.3508.3508.35 “Лигата на справедливо-
стта срещу Лигата на Би-
заро”, анимация

09.2509.2509.2509.2509.25 “Забвение”, екшън - фан-
тастика, САЩ, 2013

11.3011.3011.3011.3011.30 “Тази Коледа”, комедия,
САЩ, 2007

13.3013.3013.3013.3013.30 “У дома”, анимация,
САЩ, 2015; реж. Тим
Джонсън, [0+]

15.0515.0515.0515.0515.05 “Любовта в мен “, дра-
ма, САЩ, 2007

17.1017.1017.1017.1017.10 “Джон Адамс I, 8 еп.”,
историческа драма, САЩ,
2008

18.1518.1518.1518.1518.15 “Най-добра възмож-
ност”, комедийна драма,
Германия, 2014

20.0020.0020.0020.0020.00 “Пандиз експерт”, коме-
дия, САЩ, 2015

21.4021.4021.4021.4021.40 “В търсене”, комедийна
драма, САЩ, 2016

23.0523.0523.0523.0523.05 “Нюзрум ІІІ, 5 еп. - Химн
на Вирджиния”, драма,
САЩ, 2014

00.0000.0000.0000.0000.00 “Нюзрум ІІІ, 6 еп. - Какъв
ден беше”, драма, САЩ,
2014

01.0501.0501.0501.0501.05 “Сираче”, ужаси - мисте-
рия, САЩ, 2009

03.0503.0503.0503.0503.05 “Кучешки следобед”,
криминална драма, САЩ,
1975

DiemaDiemaDiemaDiemaDiema

06.1506.1506.1506.1506.15 “Стивън Сегал. Човекът
на закона” - сер., сезон 2,
3 еп.а

07.4507.4507.4507.4507.45 “Уокър - тексаският
рейнджър” - сер., сезон 5,
/п/

09.0009.0009.0009.0009.00 “Смъртоносна битка” -
сер., /п/

10.0010.0010.0010.0010.00 “Закони на войната” -
сер., сезон 2, /п/

10.5010.5010.5010.5010.50 “Без граници “ - сер., се-
зон 1, /п/

12.0012.0012.0012.0012.00 “Военни престъпления.
Лос Анджелис” - сер., се-
зон 3, /п/

13.0013.0013.0013.0013.00 “Уокър - тексаският
рейнджър” - сер., сезон 5

14.0014.0014.0014.0014.00 “Смъртоносна битка” -
сер.

15.0015.0015.0015.0015.00 “Закони на войната” -
сер., сезон 2

16.0016.0016.0016.0016.00 “Купонът на живота ти”
- комедия с уч. на Тофър
Грейс, Ана Ферис, Дан
Фоглър, Териса Палмър,
Крис Прат, Майкъл Бийн
и др., /п/

18.0018.0018.0018.0018.00 “Без багаж” - предаване
за туризъм

18.3018.3018.3018.3018.30 “Теория за големия
взрив” - сер., сезон 6

19.0019.0019.0019.0019.00 “Камиони по леда”- реа-
лити, сезон 4

20.0020.0020.0020.0020.00 “Военни престъпления.
Лос Анджелис” - сер., се-
зон 3

21.0021.0021.0021.0021.00 “Хавай 5-0” - сер., сезон 3
22.0022.0022.0022.0022.00 “Изчезнал по време на

акция III” - екшън с уч. на
Чък Норис, Флойд Ли-
вайн, Мики Ким, Аки Але-
онг и др.

00.1000.1000.1000.1000.10 “Хавай 5-0” - сер., сезон
3, /п

Kino NovaKino NovaKino NovaKino NovaKino Nova

06.0006.0006.0006.0006.00 “Клюкарката” - сер., се-
зон 6, /п/

07.0007.0007.0007.0007.00 “Убийства в Мидсъмър”
- сериен филм, сезон 13

09.0009.0009.0009.0009.00 “Клюкарката” - сер., се-
зон 6

10.0010.0010.0010.0010.00 “Касъл” - сер., сезон 4, /
п/

11.3011.3011.3011.3011.30 “Кулинарно състезание”
- романтична комедия с
уч. на Мария Бертран,
Лорън Холи, Анди Лауер,
Дори Бартън, Костас
Мандилор, Бренда Вака-
ро, Дейвид Провал и др.,
/п/

13.2013.2013.2013.2013.20 “Мама е досада” - роман-
тичен с уч. Мерседес Ре-
нар, Соня Брага, Ана Ай-
ора, Саундра Сантияго и
др., /п/

15.2015.2015.2015.2015.20 “Джак Ричър” - крими-
нален екшън с уч. на Том
Круз, Розамунд Пайк,
Ричард Дженкинс, Дей-
вид Ойелоуо, Вернер Хер-
цог, Робърт Дювал и др.,
/п/

18.0018.0018.0018.0018.00 “Касъл” - сер., сезон 5
19.0019.0019.0019.0019.00 “Мотив” - сер., сезон 3
20.0020.0020.0020.0020.00 “От местопрестъпление-

то” - сер., сезон 15
21.0021.0021.0021.0021.00 “Казанова” - романтич-

на комедия с уч. на Хийт
Леджър, Сиена Милър

23.1523.1523.1523.1523.15 “От местопрестъпление-
то” - сер., сезон 15, /п/

00.1500.1500.1500.1500.15 “Убийства в Мидсъмър”
- сериен филм, сезон 13, /
п/

Bloomberg TVBloomberg TVBloomberg TVBloomberg TVBloomberg TV

07.0007.0007.0007.0007.00 Бизнес старт - сутрешен
блок с Йоанна Николова
и Иван Нончев

09.0009.0009.0009.0009.00 Иноватори - документал-
на поредица на Bloomberg

10.0010.0010.0010.0010.00 Бизнесът на Азия - доку-
ментална поредица на
Bloomberg

11.0011.0011.0011.0011.00 Investbook с Димитър
Вучев /п./

11.3011.3011.3011.3011.30 Светът е бизнес с Ивай-
ло Лаков /п./

12.0012.0012.0012.0012.00 В развитие - дневен блок
14.0014.0014.0014.0014.00 Бизнесът на Азия - доку-

ментална поредица на
Bloomberg

15.0015.0015.0015.0015.00 Boom&Bust с Владимир
Сиркаров и Кузман Или-
ев /п./

16.0016.0016.0016.0016.00 Шефове - документална
поредица на Bloomberg

17.0017.0017.0017.0017.00 В развитие - дневен блок
18.0018.0018.0018.0018.00 Очи в очи - документал-

на поредица на Bloomberg
19.0019.0019.0019.0019.00 В развитие - дневен блок
20.0020.0020.0020.0020.00 Investbook с Димитър

Вучев
20.3020.3020.3020.3020.30 Светът е бизнес с Ивай-

ло Лаков
21.0021.0021.0021.0021.00 Мечтатели - документал-

на поредица на Bloomberg
22.0022.0022.0022.0022.00 Коментари на деня
23.0023.0023.0023.0023.00 Investbook с Димитър

Вучев/п./
23.3023.3023.3023.3023.30 Светът е бизнес с Ивай-

ло Лаков/п./
00.0000.0000.0000.0000.00 Повторения

СКАТСКАТСКАТСКАТСКАТ

07.0007.0007.0007.0007.00 Ранни вести /на живо/
10.1510.1510.1510.1510.15 НОВИНИ - сутрешна

емисия
10.3010.3010.3010.3010.30 “Директно за икономи-

ка “ с Григор Лилов /на
живо/

12.3012.3012.3012.3012.30 НОВИНИ - обедна еми-
сия /на живо/

12.4512.4512.4512.4512.45 “От упор” /повторение/
14.1514.1514.1514.1514.15 “Паралакс” /повторе-

ние/
16.0016.0016.0016.0016.00 “Първото благо”- с во-

дещ проф. Цветан Ди-
митров /повторение/

17.3017.3017.3017.3017.30 Новини  /на живо/
17.4517.4517.4517.4517.45 “Всички на мегдана”

поздравителен концерт /
на живо/

18.3018.3018.3018.3018.30 “Здравословно” с Хри-
сто Деянов /на живо/

19.3019.3019.3019.3019.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.0020.0020.0020.0020.00 “Дискусионно студио”
публицистично предава-
не /на живо/

21.0021.0021.0021.0021.00 “Зад фасадата” - пре-
даване за столицата / на
живо/

22.0022.0022.0022.0022.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение/

22.3022.3022.3022.3022.30 “Директно за икономи-
ка “ с Григор Лилов /по-
вторение/

0 0 . 3 00 0 . 3 00 0 . 3 00 0 . 3 00 0 . 3 0  Новини .  Прогноза
за  времето .  /  повто -
рение /
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„Утро в
нашия град“,
тв „Черно
море“

В „Утро в нашияВ „Утро в нашияВ „Утро в нашияВ „Утро в нашияВ „Утро в нашия
град“ на 17 октомв-град“ на 17 октомв-град“ на 17 октомв-град“ на 17 октомв-град“ на 17 октомв-
ри очаквайте:ри очаквайте:ри очаквайте:ри очаквайте:ри очаквайте:

*Зимните гуми ста-
ват задължителни при
лед и сняг. Как да под-
готвим автомобила си
за зимата, ще научите
от експертите от Съю-
за на българските ав-
томобилисти в 7,40
часа.

*30 години от създа-
ването си празнува Фе-
стивалният и конгре-
сен център. Как ще се
развива в бъдеще една
от емблемите на Вар-
на, ще разберем след 8
ч. от директора на кул-
турната институция
Тошко Гяуров.

*Децата на Варна
имат уникалната
възможност да напра-
вят своите първи
стъпки в програмира-
нето. Как Регионална-
та библиотека  „Пенчо
Славейков” ще се
включи в Европейска-
та седмица на кодира-
нето, ще научите след
8,30 ч.

*Кои са последните
новини от света на
спорта и шоубизнеса
през уикенда, ще види-
те след 8,50 ч. в тради-
ционната ни рубрика
„Кокошинки“ с Алек-
сандър Гълъбов.

*След 9 ч. в минути-
те за култура очаквай-
те разговора на Кирил
Аспарухов с курсант
мичман Ангелина Ан-
гелова, носителка на
награда от първото из-
дание на Националния
конкурс за рецитал по
произведения на Нико-
ла Вапцаров.

*Точно в 9,30 ч. за-
почва предаването
„ДНЕС“ на телевизия
„Bulgaria on air“.
Не пропускайте да се

включите на живо в
предаването на дирек-
тните ни телефонни
линии 052/303310 и
052/303311. Вашите
сигнали и въпроси по
проблеми и актуални
теми ще достигнат до
нас на e-mail
utro@cherno-more.tv,
както и чрез страница-
та ни във фейсбук
„Утро в нашия град“.
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Георги Иванов:
Пак имахме
проблем със
завършващите
подавания

„Черно море“ победи
„Верея“ и се укрепи в
първата шестица на кла-
сирането в Първа лига.
„Моряците“ губеха с 0:1,
но в крайна сметка
обърнаха  резултата. Иг-
рачите на Георги Иванов
можеха да стигнат и до
по-изразителен успех, но
вратарят на старозагор-
ци Иван Караджов на-
прави силен мач и спаси
отбора от по-сериозна за-
губа.
Резултатът бе открит

от гостите в 12-ата мину-
та, когато при едно цент-
риране от корнер брани-
телят Илия Мунин се раз-
писа. При първия си
опит за удар защитникът
не нацели топката, но
при втория простреля
вратаря Пржемисъл Ко-
варж.  Последва натиск
на „Черно море“ и „моря-
ците“ имаха няколко по-
ложения за гол, но Карад-
жов бе на своето място и
спаси няколко опасни
ситуации. Буквално в

В  10 -ия  кръг  на
Елитната  ни  група
до  19  г .  юношите
старша  възраст  на
„Черно море“, водени
от  Тодор  Каменов ,
очаквано надиграха
връстниците  си  от
„Монтана“ с 3:0.
След  безрезултат-

но първо полувреме
през  втората  част
варненци  не  допус -

Набор  2002 г .  от
ДЮШ на „Черно море“
допусна първа загуба
в  Елитната ни група
до 15 г .
В 5-ия кръг малките

„моряци“ загубиха го-
стуването си на „Лу-
догорец“ с 1:3. Двубоят
се игра на изкуствения
терен на базата на раз-
градчани  и  започна
добре за домакините,
които  откриха   в  16-
ата  мин .  с  далечен
шут. Две минути по-
късно  варненци  се
върнаха в мача след
попадение на Брен Бо-
янов. Веднага след по-

“×åðíî ìîðå”
îáúðíà  “Âåðåÿ”

последната секунда на
първата част обаче фут-
болистите на „Черно
море“ все пак успяха да
изравнят. Михаил Вен-
ков получи топката по
лявото крило и центрира
по земя успоредно на гол-
линията, а Владимир За-
фиров имаше нещастие-
то да засече топката в
собствената си врата.
В самото начало на

втората част варненци
стигнаха до пълен обрат.

Уго Секо нахлу в наказа-
телното поле от десния
фланг и върна топката
назад към Марек Кузма,
който от вратарското
поле, без да се бави, пра-
ти топката в мрежата. До
края на мача домакини-
те намалиха оборотите и
действаха предпазливо.
“Верея” от своя страна се
опита да наложи натиск,
за да стигне до равен-
ството, но отбраната на
варненци действаше доб-

ре. Така резултатът оста-
на непроменен и “моря-
ците” записаха ценни
три точки.

„Получи се нервен мач
- каза треньорът на “Чер-
но море” Георги Иванов.
- През второто полувре-
ме доминирахме тотал-
но. Пак имахме проблем
със завършващите пода-
вания. Играхме нервно и
се видя, че всеки бърза и
иска да дава голови па-
сове. Всеки тим изпитва
колебание по време на
мач, при нас то бе крат-
ко. От мач на мач „Чер-
но море“ ще играе по-
добре. В следващите
двубои ще видим докъ-
де сме стигнали”, допъ-
лни Георги Иванов.

„Черно море“ – „Верея“ 2:1„Черно море“ – „Верея“ 2:1„Черно море“ – „Верея“ 2:1„Черно море“ – „Верея“ 2:1„Черно море“ – „Верея“ 2:1
Голмайстори: 0:1 Мунин (12), 1:1 Зафиров (45 - автогол), 2:1 Кузма (48)
„Черно море“:„Черно море“:„Черно море“:„Черно море“:„Черно море“: Коварж, Сукуп, Станчев, Николов, Венков, Цветков,
Паланков, Коконов, Г. Илиев(60 - Бакари) , Секо (82 - Д. Георгиев), Кузма
(76-Романов)
„Верея“:„Верея“:„Верея“:„Верея“:„Верея“: Караджов, З. Илиев, Зафиров, Мунин, Слаев  Г. Ангелов, Ха-
сани, М. Цветанов, Еуженио, Костов, Сукуна

ФУТБОЛИСТИТЕ НА „ЧЕРНО МОРЕ“ УСПЯХА ДА ОБЪРНАТФУТБОЛИСТИТЕ НА „ЧЕРНО МОРЕ“ УСПЯХА ДА ОБЪРНАТФУТБОЛИСТИТЕ НА „ЧЕРНО МОРЕ“ УСПЯХА ДА ОБЪРНАТФУТБОЛИСТИТЕ НА „ЧЕРНО МОРЕ“ УСПЯХА ДА ОБЪРНАТФУТБОЛИСТИТЕ НА „ЧЕРНО МОРЕ“ УСПЯХА ДА ОБЪРНАТ
„Верея“, въпреки че губеха в началото на мача с 0:1.„Верея“, въпреки че губеха в началото на мача с 0:1.„Верея“, въпреки че губеха в началото на мача с 0:1.„Верея“, въпреки че губеха в началото на мача с 0:1.„Верея“, въпреки че губеха в началото на мача с 0:1.

Резултати:Резултати:Резултати:Резултати:Резултати:

„Черно море“ – „Верея“ 2:1
„Пирин“ – „Лудогорец“ 1:3
ЦСКА – „Левски“ 1:1
„Нефтохимик“ – „Славия“ 2:0

Класиране :Класиране :Класиране :Класиране :Класиране :
1. „Левски“  19:4 24
2. „Лудогорец“ 25:9 22
3. „ЦСКА-София“ 16:6 18
4. „Дунав“ 11:5 17
5. „Черно море“ 12:11 17
6. „Ботев“ 14:12 14
7. „Берое“ 5:7 13
8. „Пирин“ 11:15 13
9. „Локомотив“ (Пд) 17:17 12
10.  „Славия“ 14:20 10
11.  „Верея“  9:18 10
12.  „Нефтохимик“  9:18 7
13.  „Локомотив“ (ГО)  7:16 5
14.  „Монтана“ 5:16 4
Късно снощи:„Берое – „Ботев“, „Дунав“ – „Мон-

тана“;  Днес: „Локомотив“ (ГО) – „Локомотив“ (Пд)

Младите „моряци“
категорични срещу
„Монтана“

Юношите с
първа загуба

наха изненада. В 51-
вата мин. Румен Ка-
сабов откри резулта-
та след отлично из-
пълнен  пряк  свобо -
ден удар, а 2 мин. по-
късно  Емил  Янчев
покачи  на  2:0,  след
като  засече  с  глава
центриране от фаул.
Точка на спора в 80-
ата сложи Валентин
Йосков.

чивката „Лудогорец“
отново поведе и след
като  съперникът  се
хвърли  ва  банк  на -
пред  – оформи  край-
ния резултат.
Наставникът  на

„Черно море“ Николай
Кънчев сподели, че се
е  получил  двуостър
сблъсък и въпреки за-
губата е доволен от се-
бераздаването на мом-
четата, но според него
допуснатите  грешки
са предрешили край-
ния изход на срещата.
В  събота  от  14 часа
„Черно море“ приема
„Спартак 1918“ .

„Спартак“ допусна загу-
ба при гостуването си на
„Ботев“ (Нови пазар) с 0:2
в среща от 10-ия кръг на
Трета аматьорска северо-
източна лига. Домакини-
те откриха резултата в
средата на втората част,
а в заключителните ми-
нути реализираха и вто-
ри гол за крайното 0:2.
“Соколите” също имаха
няколко чисти ситуации
за гол, но Петьо Василев
и Милен Бабаджанов не
успяха да ги реализират.
Дебют за варненци напра-
ви пристигналият от
„Интер“ (Плачидол) Ра-
дослав Монев.
В следващия кръг

„Спартак“ приема „Куб-
рат“. Двубоят е на 22 ок-
томври  от 15 часа на ста-
дион “Локомотив”.

„Спартак“
надигран в
Нови пазар

Страницата подготвиСтраницата подготвиСтраницата подготвиСтраницата подготвиСтраницата подготви
АЛЕКСАНДЪР ГЪЛЪБОВАЛЕКСАНДЪР ГЪЛЪБОВАЛЕКСАНДЪР ГЪЛЪБОВАЛЕКСАНДЪР ГЪЛЪБОВАЛЕКСАНДЪР ГЪЛЪБОВ

“Черно  море” 19 :“Черно  море” 19 :“Черно  море” 19 :“Черно  море” 19 :“Черно  море” 19 :

Дюлгеров, Михайлов, Илиев, Янчев, Доб-
рев, Павлов (70 - Диев), Томбак, Михайлов,
Касабов  (75 - Арсовски), Илиев (78 - Никола-
ев), Йосков

ЦСКА и „Левски“ си разделиха по една точка

ЦСКА И „ЛЕВСКИ“ не излъчиха победител в софийското дерби.ЦСКА И „ЛЕВСКИ“ не излъчиха победител в софийското дерби.ЦСКА И „ЛЕВСКИ“ не излъчиха победител в софийското дерби.ЦСКА И „ЛЕВСКИ“ не излъчиха победител в софийското дерби.ЦСКА И „ЛЕВСКИ“ не излъчиха победител в софийското дерби.

„Левски“ прекъсна
серията  си  от  седем
поредни победи, след
като  завърши  1 :1  с
„ЦСКА -София“. Дер-
бито от 10-ия кръг бе
най-посетената среща
от дълги години в род-
ния  шампионат ,  но
качеството на играта
категорично  разоча-
рова  любителите  на
футбола.
Франсис  Нар  даде

аванс  на  “сините” в
34-тата минута, а в 77-
ата  минута  Преслав
Йорданов изравни от
дузпа. Тимът на Еду-
ард Йорданеску има-
ше  инициативата  в
големи  периоди ,  но
най-чистото положе-
ние бе пред Георги Ко-
стадинов, който в 69-
ата минута пропусна
да реши всичко в пол-

за на своя тим с евен-
туален втори гол, ос-
танал очи в очи с Ге-

орги Китанов.
“Сините” останаха

на  върха с  24 точки,

като  имат  само  две
точки преднина пред
“Лудогорец”,  който

има и мач по-малко.
“Червените” пък  са
трети след второто си
поредно  равенство  с
актив от 18 точки.
Наставникът  на

ЦСКА Едуард Йорда-
неску остана доволен
от  представянето  на
своите  футболисти .
“Искам  да  поздравя
играчите, които се бо-
реха до последно. На
почивката им гаран-
тирах ,  че  ако
продължават да игра-
ят  по  този  начин ,
няма да загубим. Бла-
годаря на феновете за
подкрепата .  Посте -
пенно  започваме  да
изграждаме силен от-
бор.  Попадението  за
„Левски“ дойде от ни-
щото. Ако бяхме кон-
центрирани, можеше
да спечелим. Аз виках

по играчите, но те не
ме чуха. Казах на фут-
болистите  на  почив-
ката, че съм зад тях и
че ще поема отговор-
ността след мача”, за-
яви  треньорът  на
“червените”.
Наставникът  на

„Левски“ Люпко Пет-
рович  обяви, че  дуз-
пата ,  с  която  ЦСКА
стигна до равенство-
то срещу неговия тим,
е  несъществуваща .
“През първия час иг-
рахме доста лошо. По-
вечето  играчи ,  не
знам защо, но не игра-
ха, както могат. Сла-
бичко  на  терена .  Но
вкарахме  гол ,  през
второто  полувреме
имахме шанс за втори
гол. Доста интересен
мач. Дузпа нямаше”,
заяви Люпко.
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Липса на късмет
и опит лишиха
варненци от
успех

„Гранд про“ завърши
с три загуби участието
си в основния кръг на
Шампионската лига.
Малшансът и опитът
не бяха на страната на
варненци, като и трите
им поражения бяха с
един гол разлика. След
като бяха близо до обра-
та в първия двубой (б.а.
– от 0:4 до 4:5 срещу „Хам-
бург Пантерс“),  възпи-
таниците на Димитър
Пантев имаха огромен
шанс за успех срещу
шведския „Гьотеборг“.

“Ãðàíä ïðî” ñ òðè ìèíèìàëíè
çàãóáè â Øàìïèîíñêàòà ëèãà

ФУТБОЛИСТИТЕ НА „ГРАНД ПРО“ записаха  три неприятниФУТБОЛИСТИТЕ НА „ГРАНД ПРО“ записаха  три неприятниФУТБОЛИСТИТЕ НА „ГРАНД ПРО“ записаха  три неприятниФУТБОЛИСТИТЕ НА „ГРАНД ПРО“ записаха  три неприятниФУТБОЛИСТИТЕ НА „ГРАНД ПРО“ записаха  три неприятни
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Варненци поведоха с 2:0
с две попадения на Ге-
орги Карагеоргиев в 7-
ата и 8-ата мин. В 18-ата
Марко Костич направи
3:0, но минута след това
гостите успяха да
върнат един гол и резул-
татът на полувремето
бе 3:1. В 28-ата минута
Веско Геренски покачи
на 4:1 и шампионът на
България вече се вижда-
ше сигурен победител. В
следващите минути оба-
че „Гьотеборг“ стигна
до равенство с три
бързи гола - два на Кри-
стофър Мелин и един на
Дан Монел. Марко Кос-
тич даде нов аванс на
домакините в 33-тата
минута, но в 36-ата Ма-

тиас Етеус отново израв-
ни – 5:5. Веднага след
гола „Гранд про“ заиг-
ра с пети полеви състе-
зател в търсене на побе-
дата, но допусна гол в
последните секунди за
крайното 5:6.
В последния си мач

варнеци паднаха и от
„Никарс“ (Рига). „Гранд
про“ започна добре сре-
щата и още в третата
минута можеше да пове-
де в резултата. Марко
Костич се озова на добра
позиция и стреля, но топ-
ката срещна странична-
та греда. Само минута
по-късно Георги Гераси-
мов бе изведен сам срещу
вратаря, но се забави да
нанесе удар и топката му

бе отбита. В 16-ата мину-
та Герасимов отново из-
лезе сам срещу стража на
гостите, но този път
хладнокръвно реализи-
ра за 1:0. След подновява-
нето на играта Диас Го-
мес засече подаване на
задна греда и реализира
за 1:1. В 28-ата минута
Марко Костич стреля
опасно, но стражът на
гостите изби в корнер. В
34-тата минута Максим
Сенс реализира за край-
ното 2:1.
Така варненци оста-

ват последни в групата
без точков актив. Първи
е тимът на „Никарас“ с
9 т., втори е „Хамбург“ с
6 т., следван от „Гьоте-
борг“ с 3 т.

„Манчестър  Сити“
загуби точки във вто-
ри  пореден  мач  във
Висшата  лига .  От -
борът на Пеп Гуарди-
ола бе спрян от него-
вия бивш съотборник
в „Барселона“ Роналд
Куман  и  неговия
„Евертън“.

“Карамелите” из -
мъкнаха  точка  на
“Етихад”, а  срещата
завърши 1:1. Домаки-

„Гражданите“ изпортиха 2 дузпи за 1:1

СЕРХИО АГУЕРО ИЗТЪРВА ПОРЕДНАТА СИ ДУЗПА и по тозиСЕРХИО АГУЕРО ИЗТЪРВА ПОРЕДНАТА СИ ДУЗПА и по тозиСЕРХИО АГУЕРО ИЗТЪРВА ПОРЕДНАТА СИ ДУЗПА и по тозиСЕРХИО АГУЕРО ИЗТЪРВА ПОРЕДНАТА СИ ДУЗПА и по тозиСЕРХИО АГУЕРО ИЗТЪРВА ПОРЕДНАТА СИ ДУЗПА и по този
начин „Манчестър Сити“ не успя да победи „Евертън“.начин „Манчестър Сити“ не успя да победи „Евертън“.начин „Манчестър Сити“ не успя да победи „Евертън“.начин „Манчестър Сити“ не успя да победи „Евертън“.начин „Манчестър Сити“ не успя да победи „Евертън“.

Няколко минути по-
късно влезлият като
резерва Серхио Агуеро
пропусна да изравни
от  дузпа .  Арженти -
нецът  е  съборен  от
Ягиелка, но Стекелен-
бург бе блестящ и спа-
си. Това бе втора дуз-
па, която „Сити“ про-
пусна  в  мача ,  след
като  и  Де  Бройне  не
успя да преодолее вра-
таря от бялата точка
в края на първото по-
лувреме.

“Гражданите” все
пак  стигнаха  до  из -
равняване  в  72-рата
минута. Нолито, кой-
то се появи на терена
минута  по -рано ,  се
възползва от центри-
ране на Давид Силва
и с глава прати топка-
та в мрежата.

ните има за какво да
съжаляват, тъй като
доминираха през по-
голяма част от среща-
та  и  пропуснаха  две
дузпи.
Ромелу  Лукаку  от -

кри  резултата  в  64-
тата минута. Белгийс-
кият нападател се раз-
писа, след като Бола-
сие отклони топката
към него, той пробяга
доста голямо разстоя-

Резултати:Резултати:Резултати:Резултати:Резултати:
„Манчестър С“ – „Евертън“ 1:1
„Уест Бромич“ – „Тотнъм” 1:1
„Стоук Сити“ – „Съндърланд“ 2:0
„Борнемут“ – „Хъл С“ 6:1
„Арсенал“ – „Суонзи“ 3:2
„Кристъл П“ – „Уест Хам“ 0:1
„Челси“ – „Лестър“ 3:0

ние. Останал сам сре-
щу Клиши, го финти-
ра и с диагонален удар
не остави шансове на
Клаудио Браво.

„Наполи“ загуби на
своя стадион “Сан Па-
оло” с 1:3 от „Рома“.
Това бе и един от най-
интересните и важни
сблъсъци  от  кръга ,
тъй като един срещу
друг се изправиха вто-
рият и третият в кла-
сирането на италиан-
ското първенство. Два

„Вълците“ захапаха „Наполи“
гола  за  “джалороси -
те” отбеляза  Един
Джеко (43, 54), а попа-
дение за гостите реа-
лизира и Мохамед Са-
лах (85). Точен за не-
аполитанците  беше
Калиду  Кулибали
(58). Джеко вече има 7
гола в 8 мача и е едно-
личен лидер при реа-

лизаторите в Серия А.
Шампионът „Ювен-

тус“ записа труден ус-
пех  с  2:1 в  домакин -
ството си на „Удине-
зе“. “Бианконерите”
трябваше да направят
пълен  обрат ,  след
като първи получиха
гол  в  своята  врата .
Якуб Янкто бе точен в

30-ата  минута  и
смълча  трибуните .
Пауло  Дибала  обаче
се превърна в герой за
домакините, като реа-
лизира две попадения
в 43-тата и 51-вата ми-
нута от дузпа и така
донесе  четвърта  по -
редна победа на своя
тим.

Страницата подготви АЛЕКСАНДЪР ГЪЛЪБОВСтраницата подготви АЛЕКСАНДЪР ГЪЛЪБОВСтраницата подготви АЛЕКСАНДЪР ГЪЛЪБОВСтраницата подготви АЛЕКСАНДЪР ГЪЛЪБОВСтраницата подготви АЛЕКСАНДЪР ГЪЛЪБОВ

„Реал“ (М) разби на
пух и прах „Бетис“ в
мач от осмия кръг на
Примера, игран на “Бе-
нито Вийямарин” в Се-
виля. Рафаел Варан (4),
Карим  Бензема  (31),
Марсело (39), Иско (45 и
62) и Кристиано Ронал-
до (78) зарадваха мадри-
дистите. Точен за “лос
вердибланкос” беше
Алваро Сехудо (55). С
успеха  европейският
шампион се изравни на
върха с „Атлетико“ (М),
но “дюшекчиите” имат

„Реал“ и „Барса“ с убедителни победи
по-добра голова разли-
ка.

„Барселона“ записа
убедителна домакинска
победа с 4:0 над „Депор-
тиво“. Лионел Меси се
завърна с гол (58) за ка-
талунците и изглежда
напълно готов за дуела
с „Манчестър Сити“.

Рафиня Алкантара реа-
лизира две попадения
(21 и 36), а Луис Суарес
се разписа в 43-тата ми-
нута. С успеха “синьо-
червените” се отърсиха
от загубата с 3:4 от “Сел-
та”, записана преди па-
узата за националните
отбори.

Резултати:Резултати:Резултати:Резултати:Резултати:
„Лас Палмас“ – „Еспаньол“ 0:0
„Леганес“ – „Севиля“ 2:3
„Барселона“ – „Депортиво“ 4:0
„Атлетико“ (М) – „Гранада“ 7:1
„Бетис“ – „Реал“ (М) 1:6

Във  втори  пореден
кръг в Бундеслигата
„Байерн“ (М) не успя
да спечели, след като
днес завърши 2:2 при
гостуването си на „Ай-
нтрахт“. Ариен Робен
вкара  за  баварците
още в 10-ата минута,
но две минути преди
почивката  Шаболш
Хущи изравни за 1:1. В
62-рата минута отново
Йошуа Кимих беше то-
чен  и  мюнхенци  пак
поведоха в резултата,
но  в  78-ата  минута
Марко Фабиан пак из-
равни, макар да беше в
засада .  Двата  тима
удариха и по една гре-
да.
От 65-ата минута

„Айнтрахт“ играеше с
човек по-малко след из-
гонването на голмай-
стора Хущи, но и това
не помогна на съперни-
ка. Към края на среща-
та може би грешка до-
пусна и треньорът на

И този път победата избяга на „Байерн“

ВЪПРЕКИ ЧЕ НА ДВА ПЪТИ ПОВЕЖДАШЕВЪПРЕКИ ЧЕ НА ДВА ПЪТИ ПОВЕЖДАШЕВЪПРЕКИ ЧЕ НА ДВА ПЪТИ ПОВЕЖДАШЕВЪПРЕКИ ЧЕ НА ДВА ПЪТИ ПОВЕЖДАШЕВЪПРЕКИ ЧЕ НА ДВА ПЪТИ ПОВЕЖДАШЕ
в резултата, „Байерн“ не успя да надиграев резултата, „Байерн“ не успя да надиграев резултата, „Байерн“ не успя да надиграев резултата, „Байерн“ не успя да надиграев резултата, „Байерн“ не успя да надиграе
„Айнтрахт“.„Айнтрахт“.„Айнтрахт“.„Айнтрахт“.„Айнтрахт“.

Резултати:Резултати:Резултати:Резултати:Резултати:
„Борусия“ (Д) – „Херта“ 1:1
„Айнтрахт“ – „Байерн“ 2:2
„Хофенхайм“ – „Фрайбург“  2:1
„Аугсбург“ – „Шалке“ 1:1
„Кьолн“ – „Инголщат“  2:1
„Борусия“ (М) – „Хамбургер“ 0:0
„Вердер“ - “Байер” (Л)  2:1

гостите Карло Анчело-
ти, който при числено
превъзходство на своя
тим извади Робен и пус-

на защитника Рафиня,
а веднага след това до-
макините реализираха
за 2:2.
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Анди
Мъри e
шампион
и в Шанхай
Британецът Анди

Мъри спечели за трети
път в кариерата си тур-
нира от сериите
“Мастърс” 1000 в Шан-
хай с награден фонд 7,66
милиона долара, след
като се наложи над ис-
панеца Роберто Баути-
са Агут със 7:6 (1), 6:1.
Срещата продължи
точно 99 минути.
В първия сет Мъри

пропусна три възмож-
ности да затвори сета
при свой сервис при 5:4,
но в крайна сметка успя
да го стори в тайбрека,
където спечели 7 поред-
ни точки. Във втория
сет шотландецът пока-
за тенис на най-високо
ниво и буквално отвя
съперника си, като успя
да реализира 3 пробива
при трите му подава-
ния. С успеха си Мъри
съкрати преднината на
Новак Джокович на
върха в световната ран-
глиста на едва 915 точ-
ки, като до края на сезо-
на остават само два тур-
нира - в Париж и финал-
ният в Лондон.
За Баутиста Агут

това бе първи финал в
толкова силен турнир,
като испанецът пропус-
на да спечели трета тит-
ла за годината след тези
от Оукланд и София.

Деян  Иванов  и  „Газиантеп“
допуснаха втора поредна загу-
ба в Турция. Българинът и от-
борът  му  изпуснаха  „Пинар
Кършияка“  със  73 :75  след
продължение у дома в мач от 2-
ри кръг в елитното първенство
на  южната  ни  съседка.  Преди
седмица „Газиантеп“ претърпя
поражение и от “Беледиеспор”
с 85:92.

205 -сантиметровото  тежко
крило поведе реализаторската
листа за „Газиантеп“, като ос-
тави  срещу  името  си  дабъл -
дабъл – 18 точки и 11 борби, ко-

Варненският вело-
клуб „Устрем“ откри нов
веломаршрут. Над 30 ко-
лоездачи се включиха в
30-километровото трасе.
Маршрутът е предназ-
начен за начинаещи,
като стартира под памет-
ника на българо-съветс-
ката дружба и свършва
до Юбилейната чешма в
района на Аладжа мана-
стир. Маркировката е
според велосипедните
стандарти - сини триъ-
гълници на бял фон. Го-
ляма част от терена са

Димчо Савов:
Щастлив съм от
представянето на
Асен Демирев

ИВАН БАРБОВ

Варненският  та -
лант  от  боксов  клуб
„Черно море“ Асен Де-
мирев  се  окичи  със
сребърен  медал  от
Държавното първен-
ство за младежи, кое-
то се проведе в Плов-
див. По пътя си към
финала  в  категория
до 64 кг 18-годишният
боксьор записа 3 пос-
ледователни победи.
В първия кръг Деми-

СКТМ  „Комфорт“
започна  с  летящ
старт новото държав-
но  отборно  първен -
ство по тенис на маса
за  жени .  В  Албена
възпитаничките  на
Антон Радушев взеха
четири  победи  в
първите  си  четири
мача .  Те  надиграха
един от основните си
конкуренти „Дунав“ с
4:1, а със същия резул-
тат  отнесоха  „Мета -

Хандбалният „Локо-
мотив“ взе четвърта
поред победа в А група.
В среща от петия кръг
възпитаниците на Ни-
кола Карастоянов на-
диграха като гости
„Добруджа“ с 29:21
(14:11). „Доволен съм,
тъй като момчетата
подходиха сериозно и
се раздадоха максимал-
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рев „отстреля“ пред-
ставителя на домаки-
ните Андон Андонов
от „Ботев“ (Пд), а след
това се справи с Юли-
ян Бонзов от „Акаде-
мик“ и Ромен Асенов
от „Победа“ (Бс).
На  финала  варне -

нецът се изправи сре-
щу  Виктор  Никифо -
ров от ЦСКА. Среща-
та беше много оспор-
вана, със съвсем лек
превес  на  армееца ,
който грабна златния
медал.
Главният  треньор

на „Черно море“  Дим-
чо Савов сподели, че
е щастлив от предста-
вянето  на  Демирев ,

който, по думите му, е
бил на косъм от шам-
пионската  титла .
Димчо Савов, както и
помощникът му Геор-
ги Бояджиев бяха до-
волни  от  представя -
нето на всички боксь-
ори, които участваха
на  шампионата  в
Пловдив ,  въпреки
ранното им отпадане.
Освен  Асен  Демирев
честта  и  емблемата
на „моряците“ защи-
таваха  Пламен  Пей -
чев  (60), Иван  Мари-
нов (60) и Алекс Йолов
(75) .  Всички  те  са
възпитаници  на  СУ
„Георги  Бенковски“.
Следващата седмица

9 „моряци“ поемат
курс към Кърджали,
където ще се проведе
Държавното първен-
ство  при  юношите
младша възраст. Най-
големите надежди на
варненци за отличия
в Кърджали са свърза-
ни с братята Прохор и
Матвей  Рязанови .
„Отиваме там за меда-
ли. Вярвам, че всички
момчета ще се пред-
ставят мъжки и дос-
тойно“,  коментира
Димчо Савов.

АСЕН ДЕМИРЕВ И ТРЕ-АСЕН ДЕМИРЕВ И ТРЕ-АСЕН ДЕМИРЕВ И ТРЕ-АСЕН ДЕМИРЕВ И ТРЕ-АСЕН ДЕМИРЕВ И ТРЕ-
НЬОРЪТ МУ ГЕОРГИ БО-НЬОРЪТ МУ ГЕОРГИ БО-НЬОРЪТ МУ ГЕОРГИ БО-НЬОРЪТ МУ ГЕОРГИ БО-НЬОРЪТ МУ ГЕОРГИ БО-
ЯДЖИЕВ позират със спе-ЯДЖИЕВ позират със спе-ЯДЖИЕВ позират със спе-ЯДЖИЕВ позират със спе-ЯДЖИЕВ позират със спе-
челения медал.челения медал.челения медал.челения медал.челения медал.

„Локомотив“ продължава без загуба
но. Силно играхме в за-
щита, като до 45-ата ми-
нута бяхме допуснали
само 13 гола. След това
пуснах и по-младите”,
заяви Карастоянов.
Впечатляващо завръ-
щане при своите записа
Чавдар Чернев, който е

най-резултатният ханд-
балист на варненци в
мача. 34-годишният
Чернев реализира 6
гола, 4 от дузпи. „Взех-
ме го да помогне с опит
и умения, тъй като има-
ме проблеми с Тансер
Юсню. Той вече месец

не тренира заради бол-
ките в кръста, но очак-
вам другата седмица да
поднови занимания”,
допълни Карастоянов.
В същото време

„Спартак“ изгубиха от
шампиона „Фрегата” -
23:30 (7:18). „Изиграхме

слабо първо полувреме,
което предопредели
крайния изход. Нега-
тивно ни се отразиха и
кадровите проблеми.
Георги Стоянов бе аут
заради счупена ръка,
Георги Динев получи
контузия в глезена в

началото и не се върна
на терена, а Мартин То-
доров игра през цялото
време с разтежение”, за-
яви президентът на
„Спартак” Росен Доб-
рев.
На 22 октомври е вар-

ненското дерби „Локо“
– „Спартак“. Двубоят е
от 16 часа в зала „Вла-
дислав”.

„Комфорт“ безпогрешни
на старта на шампионата

лик“  и  „Панагюри -
ще“. „Родопи“ пък бе
сразен  с  4 :0 ,  като  в
тима от Момчилград
бе  варненката  Надя
Убчева.
С най-много победи

от „Комфорт“ е Али-
на Захария – 7, а дру-
гата  румънка  -  Ана -
Мария  Сибе ,  има  6 .
Макар че не тренира
пълноценно за турни-
ра ,  звездата  Таня
Петрова бе на висота

и  спечели  три  пъти.
Със  заслуга  за  успе-
хите са също остана-
лите три състезател-
ки - Виктория Петко-
ва, Теодора Петкова и
Стефани Илиева.
При  мъжете  на

СКТМ „Комфорт“ бяха
записани две победи и
загуба в първия кръг
на А група. Варненци
биха Габрово и Враца
с по 4:0 и паднаха от
Шумен с 1:4.

Деян Иванов не успя да донесе
първа победа на „Газиантеп“

ито допълни с 3 асистенции за
35  минути  на  паркета .  При
стрелбата си варненецът бе 5/
12 за две точки, 1/3 от тройката
и 5/5 от линията за изпълнение
на наказателни удари.
Деян Иванов и компания по-

казаха по-точен мерки от сред-
но разстояние – 48% срещу 40%
за  гостите .  Пинар  Кършияка
обаче спечели битката под два-
та ринга, като грабна 45 срещу
41 борби за съперника.
На  22 октомври  „Газиантеп“

гостува на участника в Евроли-
гата „Дарушафака“.

Откриха нов веломаршрут
до Аладжа манастир
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черни пътища. Марш-
рутът дава уникалната
възможност да се изле-
зе с велосипед от цен-
търа на Варна почти
без пътища с автомо-
билно движение. Тра-
сето минава над памет-
ника и през районите
“Бриз”, “Свети Нико-
ла”, “Траката”, “Евкси-
ноград”, “Виница”,
Дилбер чешма, а мина-
ването  по  моста  над
Фратико дере е атрак-
цията на маршрута.
Маркирането на мар-

шрута и събитието е
част от проекта “Вело-
развитие 2016” на вело-
клуб „Устрем“, финан-
сиран по програма
“Младежки дейности”
на община Варна. Цели-
те на проекта са да се
подготвят веловодачи
и организатори на вело-
сипедни събития, мар-
киране на маршрут,
създаване и разпростра-
нение на информацион-
ни материали за вело-
маршрутите в района
на Варна.
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КРАСИМИР
НИКОЛОВ

В  най -интересния
мач  от  9-и  кръг  на
Елитната ни футбол-
на група до 17 г. юно-
шите младша възраст
допуснаха нелепа до-
макинска загуба с 0:1
от  „Септември“ (Со-
фия). Гостите поведо-
ха в резултата още в 8-
ата мин. след заучена
комбинация  от  ста -
тично  положение .

“Черно море” 17:“Черно море” 17:“Черно море” 17:“Черно море” 17:“Черно море” 17:
Иван Дичевски, Виктор Попов, Йордан Радев,

Георги Топалов, Мартин Дичев (70 - Георги
Вълов), Синан Ахмедов (70 - Алекс Георгиев),
Александър Цариградски (36 - Йордан Атанасов),
Радослав Вичев, Данаил Димов (60 - Алекс Сте-
фанов), Лъчезар Йорданов, Мартин Минчев

След  това  варненци
опитаха да стигнат до
обрат, но тежкият те-
рен и падналият дъжд
им попречиха.
В началото на второ-

то  полувреме  пре-
хвръкнаха искри меж-
ду двата отбора, след
което играч на гости-
те получи червен кар-
тон. До края футбол ня-
маше, най-вече по вина
на столичани, които
бавеха играта по всич-
ки възможни начини.

Пред клубния сайт
наставникът на „мо-
ряците“ Тодор Марев
сподели, че трябва да
си извлекат необходи-
мите  поуки  и  да  се
върнат  на  победния

път. Следващия кръг в
събота „Черно море“,
който вече е трети в
класирането, гостува
на  ЦСКА  от  11 ч. на
терена  в  комплекс
“Царско село”.

Младшата възраст на „Черно море“
падна нелепо от „Септември“

“×åðíî ìîðå Òè÷à”
ñòàðòèðà ñúñ çàãóáà â ÍÁË
АЛЕКСАНДЪР
ГЪЛЪБОВ

„Черно море Тича“
стартира със загуба
участието в новия бас-
кетболен шампионат.
Варненци бяха надиг-
рани като гости от „Бе-
рое“ с  64:79 на старта на
НБЛ.
Тимът на Любомир

Минчев, който е смя-
тан през този сезон за
един от фаворитите за
титлата, натрупа аван-

са си основно през вто-
рата четвърт. „Не стоях-
ме зле на терена – спо-
дели за Медийна група
„Черно море“ крилото

на тима Веселин Геор-
гиев. – Радвам се, че
дори получих игрово
време. Тренирам само
от една седмица и ми

трябват още трениров-
ки, за да съм пълноце-
нен през целия мач.
През втората четвърт
противникът ни натис-
на и направихме някол-
ко грешки. Допълнител-
но изтървахме няколко
отворени стрелби и по
този начин разликата
се отвори в полза на
„Берое“. Оптимист съм

за бъдещето на този
отбор.“

„Беройци“ имаха по-
добър процент на
стрелба от „моряците“
и най-вече тройката,
където бяха 12/33 (36%)
срещу 5/23 (23%) на вар-
ненци. Домакините ов-
ладяха и 21 борби пове-
че, но допуснаха 6 греш-
ки повече.

“Започнахме добре,
но, за съжаление, ма-
чът е 40 минути, не 10 –
сподели наставникът
на „Черно море Тича“
Спас Натов. - Надявам
се в следващите двубои
да израстваме и да уве-
личаваме добрите си
минути за сметка на
лошите моменти. Имах-
ме голям спад в играта

във втората част – и в
защита, и в нападение.
Чака ни работа.
Първенството, което
започна, има три мно-
го силни отбора – „ЛУ-
Койл Академик“, „Рил-
ски спортист“ и „Бе-
рое“, с другите ще се
борим. Ние ще трябва
да си намерим мястото
като нов отбор. Аз съм
много доволен, че ние
изобщо имаме отбор.”

“Започнахме добре
мача, но във втората
част настъпи спад в иг-
рата ни, особено в напа-
дение - заяви гардът на
„моряците“ Деян Карам-
филов. -  Допуснахме да
ни вземат много борби,
оттам не успяхме да
организираме контраа-
така и постепенно напа-
дение. Мисля, че през
втората част около пет
минути ние нямахме от-
белязан кош, а в също-
то време съперникът
имаше добро нападе-
ние, а когато не успява-
ше да отбележи, печеле-
ше борбата и вкарваше.
След като натрупаха
разлика, ние не успяхме
да се върнем. А и имаме
много по-малка рота-
ция от тях.”

Веселин Георгиев: Трябва ми поне още седмица
тренировки, за да участвам по-пълноценно в двубоите

„Берое“ – „Черно море„Берое“ – „Черно море„Берое“ – „Черно море„Берое“ – „Черно море„Берое“ – „Черно море     Тича“Тича“Тича“Тича“Тича“
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„Берое“: „Берое“: „Берое“: „Берое“: „Берое“: Алексиев 10, Гибсън 17, Гудул 11,
Джоунс 13, Николов (Тенчев 14, Тодоров, Тешия
13, Раднев 1, Василев)

„Черно море-Тича“:„Черно море-Тича“:„Черно море-Тича“:„Черно море-Тича“:„Черно море-Тича“: Цонков 14, Карамфилов
9, Янев 14, Мъркович 2, Георгиев 3 (Куртев 9, Ди-
диер 3, Джурич 7, Диков 3)
Съдии: Съдии: Съдии: Съдии: Съдии: Мирослав Томов, Мартин Хорозов,

Милен Цветков

„РИЛСКИ СПОРТИСТ“ РАЗГРОМИ „Балкан” в първия си двубой от„РИЛСКИ СПОРТИСТ“ РАЗГРОМИ „Балкан” в първия си двубой от„РИЛСКИ СПОРТИСТ“ РАЗГРОМИ „Балкан” в първия си двубой от„РИЛСКИ СПОРТИСТ“ РАЗГРОМИ „Балкан” в първия си двубой от„РИЛСКИ СПОРТИСТ“ РАЗГРОМИ „Балкан” в първия си двубой от
НБЛ с 91:58.НБЛ с 91:58.НБЛ с 91:58.НБЛ с 91:58.НБЛ с 91:58.
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