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Най-честата причина за теглене на заем през тази година продължава
да е покупката на имот. Средният кредит е в размер на 140 000 лв., а за
София доближава 180 000 лв.
Стр. 5

бсп:

Радев да не допуска
изборна търговия

К

огато човек е болен, не се интересува от статистиката, нито
колко безумни са медицинските
стандарти. не се интересува, че
директорът е пенсионер, медицинската сестра - също. Болният иска
да бъде излекуван. все едно дали в
общинската болница на границата
или в университетската на пъпа на
софия. Проблем, чието решение се
търси от десетилетия.
кой знае защо преди 12 години властта се прицели именно в
общинските болници и с измислените “правила” и “стандарти” ги
обезкърви и обрече на мъчителна
смърт.
не е ли време да се правят вложения в бъдещето? Може да се
започне със защитени общински
болници, за каквито настоява, и с
право, БсП. само така един млад
медик ще се осмели да поеме огромната тежест на товара, наречен
“лекар в общинска болница” или
“селски лекар”.
Пандемията от кОвиД-19 прати много млади хора на село или в
малките градове. и те биха останали там, ако са сигурни, че не е необходимо да пропътуват 100 километра до най-близката болница.
Ако властта преди 12-13 години
е била сляпа и глуха, днес действителността може да избоде очи.
Държавата е на ход да спаси
здравето на нацията и да й гарантира сносно бъдеще. стигат ни 33
години безпътица в здравеопазването!

GBP:
2.19079

РекоРд на ипотечните кРедити

Стр. 6
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EUR:
1.95583

50 ст.

брой189(9030)

акцент

четвъртък

USD:
2.02803

София
МаксиМални

слабдъжд

CHF:
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НаложителнаенамесатанаМВР,ДАНСипрокуратурата,зада
сегарантираистинносттанавота,заявяваБориславГуцанов
Президентът Румен Радев да не допуска изкривяване на изборните резултати
вследствие на купуване на
гласове, призовава в писмо
председателят на предизборния щаб на БсП Борислав
Гуцанов. По думите му тази
порочна практика руши доверието на избирателите в
целия изборен процес и в

институциите и демотивира
хората да упражнят правото
си на глас.
на всички предизборни
срещи на левицата в страната хората споделят възмущението си от практиката на
купуване на гласове, подчертава Гуцанов. според него
притеснение будят сигналите за изготвяне на списъци с

данни на избиратели, раздаване на пари и разпределение на територии. Гуцанов
припомня, че кандидатите
за депутати от БсП нееднократно са алармирали компетентните органи с молба
за предприемане на необходимите действия, но резултат няма.
считаме, че намесата на

МвР, ДАнс и прокуратурата е крайно наложителна, за
да се гарантира истинността
на вота, категоричен е Гуцанов.
Цената на един купен глас
вече е около 100 лв., призна
зам.-главният секретар на
МвР станимир станев.
Стр. 3

вкадър

Ще наложим таван на цените, ще увеличим минималната заплата, ще предложим необлагаем минимум,
преизчисление на пенсиите и увеличение на вдовишките надбавки, помощи за енергийно бедните.
Няма да допуснем хората да студуват и гладуват през зимата, заяви Корнелия Нинова в Монтана

Стр. 10
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вяраЕмилова:

БСП има силна социална
политика в подкрепа на хората
водачътналистатавловечучаствавсрещасъссоциалистки
втрояннатема„Силатанаженитеприуправлениетонакризите”

“Бсп има силна социална
политика в подкрепа на хората.
Няма да оставим никой в нужда,
на тъмно, на студено, без надежда и възможност за препитание.
Ще подадем ръка на всеки, който се обърне към нас в следващите месеци. За Бсп приоритет
са хората”. това заяви водачът
на листата на “Бсп за България”
вяра емилова на среща със социалистки в троян на тема “силата на жените при управлението на кризите”.
в разговора се включиха
председателят на Обединението
на жените социалистки в Бсп
Дора Янкова, която е дългогодишен кмет на смолян и депутат в 38-то, 42-то, 43-то и 44-то
Народно събрание, Донка михайлова, кмет на троян, кандидати за народни представители
от листата на левицата, както и

много социалистки от областта.
Домакин на срещата беше елена
Ройнева, председател на обединението в троян.
Бсп е лява партия, която
говори с езика на хората, каза
пред присъстващите Дора Янкова, като очерта направеното
от левицата в социалната сфера
в коалиционното управленние.
Хората трябва да имат и чувстват сигурност и Бсп е тази, която може да им я осигури, категорична е тя.
Донка михайлова очерта
предизвикателствата пред общините в навечерието на предстоящата зима и риска от липса
на отопление за училища, детски градини, социални домове
в страната. този проблем стои
и трябва бързо решение на Народното събрание за държавна
подкрепа на социалните инсти-

туции, призова кметът на троян.
“продължаваме да работим
върху Закона за защита от домашното насилие, чиято цел е да
се разкрият кризисни центрове
във всяка област в страната, в
които да могат да получават под-

крепа лица, претърпели домашно насилие. такъв център трябва
да заработи и за област Ловеч”,
категорична е вяра емилова. тя
благодари за подкрепата, която
е получила от социалистките.
“винаги съм вярвала в женската

сила, упоритост и съпричастност. Заедно продължаваме напред с нови срещи и нови теми,
които вълнуват обществото и
с които можем да помагаме на
хората около нас”, коментира
емилова.

вЕСканЕнчЕва:

Имаме ясна програма
за развитие на регионите

Водачът на листата на БСП в Перник Александъл Симов разговоря с жители на Радомир.
Представители на няколко поколения си поговорихме за това може ли България да стане
различна и социална държава, за управлението и предложенията на БСП, поясни Симов

“Бсп има ясна програма за регионалното развитие и преодоляване на неравенствата. Нужна е държавна политика по
доходите, болничните заведения, образованието и транспортната свързаност за постигане на сближаване между регионите
и преодоляване на неравенствата”, заяви водачът на листата
на Бсп в пловдив област веска Ненчева на среща в община
стамболийски. в нея участваха кандидатът за депутат мария
мустакова и Наум Нихтянов, кмет на Йоаким Груево. Държавата трябва да има приоритетна политика за насърчаване на
развитието на всеки регион с оглед неговите икономически,
социални и географски характеристики, подчерта Ненчева.
Бсп предвижда преференции от местни данъци и такси
за първите пет години от съществуване на нова стопанска
единица и отстоява от години необходимостта от реална
финансова децентрализация на общините, изготвяне на
план за осъществяването й, който да е приет от всички общини, обясни Ненчева. по думите й приоритетно трябва
да се инвестира във вик инфраструктура, да се извърши
одит и пълна ревизия на вик холдинга.

ЕмилХумчЕв:

Смилянанитова:

Левицата в следващото
управление е гарант за
повишаване на доходите

БСП единствена има 10 мерки
за първите 100 дни управление

“Бсп в следващото управление е гарант за повишаване на доходите. много партии днес обещават всякакви социални придобивки,
само Бсп обаче отчита реално свършена работа за повишаване на
доходите. Оценявайте ни по резултатите, а не по голи обещания”,
призова водачът на листата на левицата в смолян емил Хумчев на
среща с избиратели в смолян. Заедно с него в разговора участваха
кандидатите от листата виолета Бояджиева, севдалин Хъшинов и
Николина марвакова.
За 7 месеца в управлението направихме повече, отколкото ГеРБ
за тези 12 години -безплатни детски градини, увеличено майчинство,
увеличени детски надбавки, необлагаем минимум за млади семейства
с деца, увеличена минимална работна заплата, увеличени ваучери за
храна, увеличени пенсии, припомни Хумчев. Бсп ще продължи да
бъде социалният стълб и в следващото правителство, категоричен бе
той и призова присъстващите да гласуват с номер 28.

“Бсп е единствената партия, която е предложила 10
мерки за първите 100 дни на
управление. Изчислили сме,
че за увеличението на пенсиите са необходими 1,5 млрд.
лева. А за новите самолети ще
се дадат 2 млрд. това е крайно ненужно в настоящата ситуация. политиките трябва да
бъдат насочени най-вече към
хората, за да преодолеем кризата”, заяви водачът на листата на Бсп в Хасково смиляна
Нитова по Бств.
“вярвам, че “Бсп за България” ще постигне един до-

бър резултат на 2 октомври.
Ние сме гаранция за стабилно
правителство и провеждане
на социална политика”, подчерта тя. по думите на Нитова
почти не са останали кадри на
Бсп в структурите на държавата. “в Дкк за кратък период постигнахме много добър
финансов резултат. И въпреки всичко бяхме отстранени
и ни заместиха с хора, които
не знам докъде ще доведат
компанията. те сега се занимават предимно с уволнения.
Основната задача на всяко
служебно правителство е да

организира и проведе честни
избори. Обаче нашето явно
си е поставило по-дълъг хоризонт. те говорят за нашето
вкарване в еврозоната, но това
трябва да стане 2024 година”,
категорична е тя.
“много от проблемите в
общините се мултиплицират.
трябва да се работи в посока
регионът да придобие промишлен облик и с това да се
създаде работа и поминък за
хората. Хората трябва да излязат и да гласуват, защото те
го правят за себе си и своето
бъдеще”, призова Нитова.
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“

цитат на деня

Ако не гласуваме,
обслужваме партиите,
които са феодализирали
малките населени места
Водачът на листата на БСП
в Силистра Момчил Неков

Целта на бсп е модерно земеделие,
което да осигурява добра жизнена среда
и социален стандарт в селските райони,
заяви водачът на листата на левицата в
русе и Шумен иван иванов на среща
със земеделски производители, животновъди, арендатори и собственици на
земя от русенския регион. в разговора

3

българия
ИВанИВаноВ:

Левицата е за модерно земеделие

участваха кандидати за депутати и председателят на Областния съвет на бсп в
русе тодор Йорданов. Фокусът на политиките, заложени от управлението на
левицата, е насочен към превръщането на
българския дребен и среден земеделски
производител в конкурентен на своя европейски колега, с продукция, намираща

100% реализация и у нас, и на международните пазари, подчерта иванов. “Земеделието има нужда от цялостен пакет от
мерки за защита на собствеността и ефективно стопанисване на земята. Целта ни е
да формираме ефективни производствени
структури и да подпомагаме сдруженията и кооперациите като база за развитие

на средните и дребните производители”,
категоричен е иванов. “предлагаме да се
подпомага производството на храни за
местна консумация чрез стимулиране на
биологичното земеделие, “късите вериги
на доставка” и чрез програми, насърчаващи купуването на продукти, произведени
в българия. Настояваме за политики за
подпомагане на малките и средните земеделски стопанства”, поясни иванов.
по думите му земеделието е не само
производство на храни, но и фактор за
развитие на територията и съществен елемент на националната и хранителната сигурност на българия. иванов подчерта, че
секторът има изключително значима роля
за опазване на околната среда. иванов изтъкна, че социалистите ще настояват за
балансирано развитие на отрасъла чрез
насърчаване на производството на различни култури и отглеждане на животни,
както и повишаване дела на добавената
му стойност, също и за подкрепа на зеленчукопроизводството, овощарството,
биоземеделието и животновъдството.

БСп призова радев да не
допуска изборна търговия
Ценатанаединкупенгласвечееоколо100лв.,съобщи
зам.-главниятсекретарнаМВРСтанимирСтанев
“Не допускайте изкривяване на изборните резултати
вследствие на купуване на
гласове. тази порочна практика руши доверието на избирателите в целия изборен
процес и в институциите и
демотивира хората да упражнят правото си на глас”.
с този призив се обръща
председателят на Националния предизборен щаб на бсп
борислав гуцанов към президента румен радев в писмо.
в него се подчертава, че на
всички предизборни срещи
на левицата в страната хората споделят възмущението
си от практиката на купуване
на гласове. Особено притеснение будят сигналите за открито изготвяне на списъци с
данни на избиратели, раздаване на пари и разпределение
на територии, обяснява гуцанов. той посочва още, че водачите и кандидатите за народни представители от бсп
нееднократно са правили
срещи с компетентните органи с молба за предприемане
на необходимите действия,
предвидени от закона.
гуцанов припомня, че петима водачи на листи в монтана, враца, видин, плевен
и ловеч изпратиха отворено
писмо до министъра на вътрешните работи иван Демерджиев във връзка със
сигналите за купуване на гласове. в него ирена анастасова, атанас Зафиров, Филип
попов, проф. румен гечев и
вяра емилова предупреждават, че има данни за брутално, неприкрито и без притес-

нение изготвяне на списъци
с избиратели, раздаване на
пари и разпределение на територии. петимата подчертават, че въпреки сезирането
на областните структури на
мвр има данни за недопустимо бездействие при видими
и публични противозаконни
действия за купуване на гласоподаватели за определени
партии - на територията на
цитираните области - това са
герб и Дпс.
считаме, че намесата на
мвр, ДаНс и прокуратурата
е крайно наложителна, за да
се гарантира истинността на
вота, категоричен е гуцанов.
Цената на един купен глас
вече е около 100 лв., съобщи
зам.-главният секретар на
мвр станимир станев в тв
интервю. при предишните
избори се споменаваха различни суми, но най-често
стваше дума за 50 лв. на глас.
станев разказа и за една от
най-често използваните схеми за масово пазаруване на
вот - фирми, които са близки
до общините и на които се
възлагат определени строителни дейности, генерират
печалба и част от нея се отделя за купуване на гласове.
Най-много общини в страната се контролират от герб и
Дпс.
по думите на станев до
момента има 449 регистрирани престъпления, образувани
са 194 наказателни дела. Днес
започва национална операция, която е пряко свързана
с парламентарните избори,
поясни той.

10 решения за първите 100 дни
Българияимануждаотстабилноуправление,коетодавземеспешни
меркизазимата.БСПеготовас10конкретнирешениязапървите
100днинаправителството,коитосавподкрепанасемействата,
децата,младите,работниците,пенсионеритеиикономиката.
1.Дасеналожитаваннацените.
2. Да се изземат свръх печалбите на енергийните дружества и да
се преразпределят справедливо на
домакинстваифирми.
3. Училища, болници, общини да
се върнат на регулирания пазар на
енергия.
4. Да продължи подкрепата на
бизнесазатока.
5. Да се увеличи минималната
работна заплата на половината от
средната.

6. Да се въведе необлагаем минимум на размера на прага на бедността.
7.Дасевъведатбезплатнилекарствазадецадо14години.
8.Дасеосигурятбезплатниучебницидо12клас.
9.Дасеприемеопределениетоза
енергийноиводнобедниидаимсе
отпуснесоциалнаподкрепа.
10.Дасепреизчислятпенсиитеи
да се увеличи вдовишката надбавка.
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БСП иска защитени болници
в малките населени места
Общинскилечебнизаведенияедваоцеляват,алармирахаотсдружение
АидА ОвАнес

малките общински болници едва оцеляват. За това
алармираха за пореден път
от Управителния съвет на
сдружението на общинските
болници, които поканиха на
дискусия партиите, участващи в предизборната надпревара. На дискусията се
отзоваха само от две партии
и едната от тях бе бсп.
големият проблем на
малките общински болници е
липсата на кадри и най-вече
млади медици. представителите на общински болници искат финансирането по
клинични пътеки да е равно
с държавните болници. те са

категорични, че не е нормално за операция на апендицит
например да се плаща 300
лв. на общинска болница и
1000 лв. на държавна. Общинските болници, както и
държавните, са създадени и
функционират с парите от
данъците и осигуровките
на гражданите. Освен това
малките болници извършват
дейности по ниско платени
пътеки. сериозен проблем
е недостигът на медицинско
оборудване и съвременна
апаратура. според управители предпоставка за разхищението на средства са
лишени от логика стандарти
- например, за да съществува
хирургично отделение, трябва да има 6 лекари, но реално работа има за трима, а за-

плата трябва да се плаща на
шестимата. Неефективни са
и обществените поръчки за
лекарства. работата е непривлекателна за млади лекари,
защото се работи непрекъснато, а отговорността е огромна. в общинските болници,
особено в малките, няма и
доплащане.
макар в правния мир общинските болници да са равни, на практика има огромна
разлика между работещите
в софия, пловдив, варна и
тези в малки общини, коментира доц. георги Йорданов от
бсп. болниците в демографски слабите райони са единственото място за оказване
на медицинска помощ. “Ние
от бсп отдавна сме в диалог
със сдружението и имаме

варианти за съществуването на тези болници”, каза
доц. Йорданов. той подчерта категоричната и дългогодишна позиция на левицата
за запазване на общинските
болници като гръбнака на
българското здравеопазване. сривът на тези болници
означава хората в малки и
отдалечени населени места
да останат без медицинска
помощ. “Държавата трябва
да поеме своите функции”,
категоричен е доц. Йорданов. той представи част от
предложенията на левицата,
според които общинските
болници в демографски слабите райони трябва да придобият статут на защитени.
тяхното финансиране да не
става през клинични пътеки,

а да е разчетено на основата
на получаваната медицинска
помощ. Йорданов припомни също, че бсп от години
настоява болниците в страната да не са търговски дружества, а частните болници
да могат да избират дали
да работят като търговски
дружества или в обществен
интерес. според левицата
болниците, които работят с
обществени средства, трябва да имат друга философия
на финансиране и да не са
търговски дружества. само
така болниците ще могат да
се съсредоточат върху качеството и достъпността на
медицинската помощ. Затова държавата трябва да се
намеси, категоричен е социалистът.

Художници в Перник
събират пари за паметник
на загиналите във войните

Продължава възстановяването на екопътеката от хижа “Минзухар” до Лесопарк “Липник”
край Русе, а със старта на учебната година се включват ученици и студенти. дейностите
се извършват по проекта “екопътека - аз и ти с грижа към природата”, изпълняван
от спортно-туристическо и природозащитно дружество “Академик” с финансовата
подкрепа на Фондация “Русе - град на свободния дух” и фирма “Тива ком”

Военен самолет
Су-25 се разби край
авиобаза Безмер
военен самолет су-25 е претърпя инцидент край авиобаза
безмер, съобщиха от министерството на отбраната. пилотът
е катапултирал и е в добро състояние. той се намира в района
на командно- диспечерския пункт на авиобазата, оказана му е
първа медицинска помощ. предприети са незабавни действия
за транспортирането му до лечебно заведение.
служебният министър на отбраната Димитър стоянов и
началникът на отбраната адмирал емил ефтимов отпътуваха
към авиобазата.
българия официално разполага с 14 такива самолета. преди година и половина бе обявено, че е приключил ремонта на
8 самолета су-25к/Убк. това стана по договор между министерството на отбраната и ОаО “558 авиационный ремонтный
завод” в беларус от 14 декември 2018 г. поръчката включваше
16 двигателя р-95Ш, доставки на резервни части, апаратура,
документация и извършване на замяна на системи и блокове и
беше на стойност 42 185 620 евро без ДДс.

Художници от софия, стара Загора, созопол, сливен и
перник откриха изложба в регионалния исторически музей
в перник. свои творби показват и пет възпитаници на школата по изобразително изкуство в Обединения детски комплекс в града.
експозицията има кауза да подпомогне събирането на
средства за изграждане на паметник на загиналите във войните за обединение на българия перничани. 20% от стойността на продадените картини ще постъпят в новооткритата
сметка за строителство на монумента. перник е единственият голям град, който няма такъв паметник.
инициативата за изграждане на паметник на загиналите
във войните за национално обединение перничани е на съюза на военноинвалидните кооперации в града и датира от
две години. по данни на инициативния комитет около 140
жители на региона са намерили смъртта си във войните от
1878 г. до 1945 г. изготвен е проект за бъдещия монумент.
той представлява две срещащи се трапецовидни стени със
знак за храброст между тях. На стените ще бъдат изписани
имената на героите. вече са постъпили първите 400 лв. по
сметката за строителство на паметника.
картините от изложбата “арт перник” ще останат в музея една седмица.

Бурята нанесе щети за милиони
левове на Народния театър
Щетите в Народния театър
“иван вазов” след бурята във
вторник вечерта са за милиони
левове, съобщи бта. От ръководството на театъра са назначили
комисия, която оценява точния
размер на щетите.
по време на бурята публиката е била изведена от спектакъла
“когато гръм удари, как ехото заглъхва”, който се играе на камерна
сцена. това се е наложило заради
наводнени и протекли тавани.
Основен ремонт на театъра не
е правен от 46 години, преди четири години е имало козметичен
ремонт, който е глътнал няколко
милиона лева, но е бил само замитане на видими проблеми под

килима, коментират от ръководството. сградата - паметник на
културата, има сериозни проблеми, които трябва да се отстранят
със сериозен ремонт. От театъра
разчитат на държавата и конкретно на министерството на културата.
ДУма припомня, че по време
на бурята трима души загинаха
при удар от мълния в софия. четвърти човек пострада и се възстановява в болница. инцидентът е
станал на улица “пиротска”, а хората са се крили под дърво. Жертвите са сирийски граждани.
За половин час над града бяха
регистрирани около 800 мълнии, а
няколко столични квартала и села

около софия останаха без ток.
Над 80% от сградите в софия
нямат защита срещу мълнии, особено старите блокове и кооперации. според инж. Христомир иванов, ако една мълния падне върху
покрива на блок, а човек в него се
къпе, има голяма вероятност той
да бъде поразен. Уредбата за мълниезащита е задължителна и контролирана при новото строителство и въвеждането на сградите в
експлоатация, посочи иванов.
18 000-19 000 мълнии са паднали над българия и Южна румъния по време на бурята, съобщи
Христо Христов от Националния
институт по метеорология и хидрология.

www.duma.bg
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БориСлавГуцанов:

Само Нинова направи реални
стъпки за индустриална зона
във Варна

ПрибъдещоучастиенаБСПв
управлениетотоващееединот
основнитениприоритети,заяви
водачътналистатанаБСПв3мир
“от 2009 г. правителствата и кметовете на ГерБ щедро
обещават, че ще строят индустриална зона във варненска
област, като периодично само
сменят мястото, на което ще
бъде базирана тя. До момента
- септември 2022 г., няма нито
една”. това заяви водачът на
листата на “Бсп за България”
във варна Борислав Гуцанов.
първата обещана зона е в
землището на суворово още през
далечната вече 2009 г. тя е трябвало да бъде с площ от 535,442
дка, но не е реализирана.

на българо-руски форум
през февруари 2017 г. кметът
Иван портних представя проект за “Зона за иновации и развитие варна”, която включва
общините варна, аксаково,
Белослав и Девня. вече повече от 5 години фазата на
изграждане е на “устен проект”.
през ноември 2017 г. се
появява още един проект за
индустриална зона - “Индустриално-технологичен парк
варна”, за който дори е учредено акционерно дружество,

СнимкаБСП

в което общината апортира
близо 42 700 кв. м от островната зона под аспарухов мост.
към момента дружеството, в
което акционери са община
варна, “национална компания индустриални зони” еаД
и “транзитна търговска зона”
аД, обслужва предимно частни интереси.
“И до момента третият
по големина град в страната

- единственият, който разполага с магистрала, жп линия,
пристанище и летище в непосредствена близост, няма
работеща индустриална зона.
но пък има куп проекти, които кметът на ГерБ Иван
портних изтупва от праха
всяка кампания и ги развява
като бъдещи”, коментира Борислав Гуцанов.
единствените стъпки, на-

правени реално по темата, са
по времето на последното правителство, в което министър
на икономиката и индустрията
е корнелия нинова. сформирана беше работна група, която започна реални стъпки за
това индустриалната зона във
варна да стане факт. предсрочното прекратяване на
правомощията на кабинета и
липсата на интерес от страна
на служебното правителство
очевидно ще забавят процеса,
призна Гуцанов. “категоричен
съм, че при бъдещо участие на
Бсп в управлението това ще е
един от основните приоритети
за Бсп. недопустимо е при
това географско положение, с
тази налична инфраструктура
варна да е за пореден път на
опашката за привличане на
инвеститори”, заяви водачът
на листата на левицата.

Рекорд в тегленето
на ипотечни кредити

Предлагат облекчение при
плащането на ДДС

най-честите причини за теглене на кредит през тази година
продължават да са покупката на
имот или подобрение в съществуващи имоти. това каза кредитният експерт тихомир тошев,
цитиран от “Фокус”. За българите продължава да е изключително важно да имат собствен
имот, да създадат добри условия
и стандарт за живота си, затова
имотите са водеща причина за
теглене на кредит през тази година, категоричен бе той.
“ако погледнем пазара, тази
година ще е абсолютно рекордна по отношение на тегленето
на ипотечни кредити, изобщо
съществуването на ипотечен пазар в България. тя ще е рекордна
и по отношение на потребителските кредити, и при фирмените
кредити също”, уточни кредитният експерт.
тихомир тошев каза, че повечето хора, решили да си купят
имот през тази година, са изтеглили около 140 000 лева. това е
средният размер на кредита за
страната. “естествено, за софия
той е по-висок, вече доближава
180 000 лева, тъй като цените на
имотите през първото полугодие
на тази година нараснаха значително. Затова и исканите кредити са по-високи. когато говорим
за потребителските кредити,
средно българинът тегли между
15 и 20 хил. лева като потребителски кредити”, каза той.
най-честите грешки при тегленето на кредит са свързани с
това дали ще преценим правилно възможностите си. “всички

Фирмите да не плащат ДДс по доставки, за
коиФирмите да не плащат ДДс по доставки, за
които има издадена фактура, но няма насрещно
плащане. това предлага финансовото министерство, публикувало проект на промени в данъчните закони за 2023 г. мотив за тази данъчна
промяна е решение на съда на ес, според което
в тези случаи ДДс не се дължи. в момента според нашето законодателство налогът не се плаща
само при разваляне на сключена сделка.
предлаганата промяна е глътка въздух за
много компании, задлъжняли с големи суми към
хазната заради некоректни партньори. в същото
време тези партньори, въпреки че не са платили по фактурата, са ползвали начисления ДДс
като данъчен кредит, което е двойно по-несправедливо. ако поправката се приеме, фирмите с
несъбираеми вземания ще може да намаляват
данъчната си основа с размера на данъка по тези
вземания. ако е платена само част от цената,

Тихомир Тошев
искаме да живеем в хубави жилища, по-големи, по-просторни, в най-хубавите квартали на
големите градове, но понякога
доходите и спестяванията ни не
позволяват това. така че надценяването, това е и ролята на
кредитните консултанти - когато видим, че клиентът надценява възможностите, иска да
ги надскочи, да го приземим
малко, да му кажем какво е
реално за него да получи като
кредитиране, да не задлъжнее
прекомерно и след това да се
окаже след няколко години, че
не може да обслужва този кредит, и така желаното жилище
да се окаже, че трябва да го продаде, или пък да се стигне до
по-лошия вариант - да спре да
плаща, да му бъде взето от съдия изпълнител и продадено”,
коментира експертът.
Лошите кредити в момента
са под 3%, което е здравословното ниво за всяка система, и
не се очаква да нараснат дори
и през зимните месеци, уточни
тихомир тошев. когато става
въпрос за пари, не трябва да сме
емоционални, трябва да сме прагматични, посъветва експертът.

СнимкаЕмилиякоСтадинова

ДДс ще се дължи само за реално платените пари.
За несъбираеми ще се считат вземания, които не
са получени в продължение на 730 дни от датата,
на която клиентът е трябвало до плати по договор или фактура, предвижда законопроектът.

Никой не пожела да купи кораба „Вера Су”
корабът “вера су”, който
преди около година бе заседнал в местността “Яйлата”,
отива отново на търг, след като
вчера не се явиха кандидати
да го купят, съобщи капитан
валентин енчев, директор на
“морска администрация” във
варна, цитиран от Бта. министерството на транспорта
бе насрочило търг с явно наддаване за продажбата на плавателния съд. първоначално
определената цена бе 460 000
щатски долара без ДДс. вторият търг ще бъде назначен в
максимално кратки срокове,
посочи енчев. по думите му
първоначалната цена ще бъде
по-ниска, като нормативната
уредба дава възможност тя

да бъде намалена с до 20%.
“вера су” ще остане на територията на пристанище със
специално
предназначение
“терем - крЗ Флотски арсе-

нал - варна”, където може да
бъде оглеждан.
Kорабът под панамски
флаг, превозващ над 3000 тона
азотни торове, заседна край
защитената местност Яйлата
на 20 септември 2021 г. той
бе изтеглен на 26 октомври
2021 г. товарът му бе свален с
помощта на баржи, осигурени
от европейската агенция за
морска безопасност. разследването на инцидента бе поето
от окръжната прокуратура в
Добрич. по-късно капитанът
и вторият му помощник бяха
привлечени към наказателна
отговорност. За операцията
по изтеглянето на “вера су”
българската държава плати
2,8 млн. лв.
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Газът може да поевтинее
с 32% през октомври

ББР ще
финансира
фирми през
фондовата
борса

Организират10-годишентърг
задоставканасиньогориво
Цената на природния газ през октомври се очаква да бъде около 240 лева за
мегаватчас. това каза изпълнителният
директор на "Булгаргаз" Деница Златева
на вчерашното открито заседание на комисията за енергийно и водно регулиране
(кевр) за утвърждаване на цена, по която
общественият доставчик ще продава суровината следващия месец. това означава, че цената за октомври ще е с около 32
процента по-ниска, тъй като кевр утвърди цена на природния газ за септември в
размер на 353,21 лева за мегаватчас без
цени за достъп, пренос, акциз и ДДс.
Златева добави, че дневните стойности на борсовия индекс, по който реферира "Булгаргаз", се повишават. само за
вторник повишението е с 19 процента,
посочи тя. очакванията са през следващите дни газът да продължава да поскъпва. положителното е, че "Булгаргаз"
реферира по индекса "месец нанапред",
който на този етап е стабилен. отчитайки факта, че остават само три дни, докато се подаде окончателната цена, Златева смята, че няма да има голяма промяна
в нея, която се предвижда да бъде около
240 лева за мегаватчас.
тази цена е постигната и благодарение на възможността количествата азерски газ да бъдат доставяни на договорна
цена през комотини - след началото на

Председателят на КЕВР Иван Иванов обяви, че окончателното
решение за цената на газа ще бъде взето в събота
търговската експлоатация на интерконектора Гърция-България. Златева даде
за пример, че ако "Булгаргаз" е продължавал да доставя на временната точка на
доставка, цената към днешна дата, която
общественият доставчик е щял да заяви
за октомври, щеше да бъде 305,98 лева
за мегаватчас.
окончателното решение за цената за
следващия месец ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 1 октомври от 14 часа, съобщи председателят на
кевр иван иванов.
настоящото повишение на цените на

газовите пазари вероятно ще даде отражение върху цената на "Булгаргаз" за ноември, смята Златева. тя добави, че дружеството е обявило четири търга за доставка
на втечнен природен газ, предстои обявяването на търга и за тръбен газ. Започва
работа комисията за предварителна оценка на намеренията на компаниите, които
искат да подадат обвързващи оферти.
на 20 октомври предстои голямо онлайн събитие, което е предназначено за
заинтересованите компании за 10-годишния търг, допълни изпълнителният директор на "Булгаргаз".

нов инвестиционен инструмент
на Българската банка за развитие и
фондовата борса ще финансира малки и средни предприятия. това договориха служебният министър на
иновациите александър пулев и ръководството на фондовата борса.
работна група с представители на
ББр, БФБ и министерството на иновациите започва работа по изграждане на новия механизъм. на практика
част от кредитния ресурс на държавната банка ще бъде насочен към
фондовите пазари, откъдето малки
и средни предприятия ще получават финансиране. според министър
пулев ББр трябва да разнообрази
продуктовата си гама и каналите си
за финансиране, за да бъде по-ефективна.
по думите му с новия инвестиционен инструмент ще се решат два
проблема: “парите на българския данъкоплатец ще бъдат публично и прозрачно управлявани. всеки ще може
да се запознае публично с всичко,
процесите няма да се случват на тъмно, а документите да са само в някакви чекмеджета, канцеларии и архиви.
освен това капиталовите пазари ще
бъдат подкрепени чрез вкарването в
процеса на сериозен институционален играч като ББр”.

С още 14 страни искаме таван на цената на синьото гориво
България и още 14 страни
членки на европейския съюз
призовават за налагането на
граница на цените на целия
внос на природен газ, влизащ
в Блока, за да се поставят под
контрол растящите сметки за
енергия. 15-те държави са посочили исканията си в писмо,
изпратено до европейската
комисия и видяно от евронюз. това е първият път, когато поддръжниците на т.нар.
"газова шапка" обединяват
сили в съвместна декларация
с намерения.
"таванът на цените е
единствената мярка, която
ще помогне на всяка държава
членка да смекчи инфлационния натиск, да управлява
очакванията, да осигури рам-

СнимкаICGB

ка в случай на потенциални
прекъсвания на доставките и
да ограничи допълнителните
печалби в сектора", се казва в
писмото, в което се уверява,
че таванът на цените трябва
да е "приоритет" за Брюксел.
Документът е подписан
от Белгия, България, Хърватия, Франция, Гърция, италия, Латвия, Литва, малта,
полша, португалия, румъния, словакия, словения и
испания и е изпратен във
вторник на еврокомисаря по
енергетиката кадри симсон.
писмото е съставено в навечерието на предстоящата в
петък среща на енергийните
министри на ес, които се очаква да одобрят първоначален пакет от спешни мерки.

Интерконекторът
с Гърция получи акт 16

Топлофикациите очакват рекордни
цени, ако не ги компенсират

интерконекторът с Гърция е получил акт 16, съобщи на брифинг в министерския съвет служебният министър на регионалното развитие и благоустройството иван Шишков. това е официалният документ, който е необходим преди газовата връзка да заработи. очаква се тя да бъде въведена в
експлоатация в събота, 1 октомври.
председателят на европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България за официалната церемония по откриването на интерконектора.
съоръжението е с дължина 140 км на българска територия. очаква се
чрез него България да получава договорените количества газ от азербайджан в размер на 1 млрд. куб. м годишно.
интерконекторът свързва нашата страна с Южния газов коридор и ще
позволи осъществяването на доставки от разнообразни източници, както и
транзитиране на газ до редица страни в Югоизточна и Централна европа,
включително до молдова и Украйна.

повишаването на парното и топлата вода
ще бъде с рекордните 60% от нова година, ако
държавата не компенсира топлофикациите, които са на природен газ. това заяви пред Бнт
председателят на асоциацията на топлофикационните дружества кремен Георгиев.
"трендът е малко нестабилен на природния газ, както знаем, сега би трябвало да се
понижи цената, но това не означава, че това
ще бъде през целия зимен период, така че тези
нива, които достигна цената на природния газ,
е необходимо от 1 януари да се повиши цената
на топлинната енергия поне с 60%. но веднага
уточняваме, че това трябва да се случи, ако не

бъдат одобрени компенсациите за топлофикациите заради високата цена. тогава това повишение или няма да го има, или ще бъде доста
по-малко", каза Георгиев.
служебният министър на енергетиката росен Христов обясни пред Бнт, че готвените от
кабинета мерки ще бъдат насочени към най-засегнатите от скока на синьото гориво, но ще са
обвързани с конкретни ангажименти от индустрията за енергийна ефективност.
"степента на подпомагане, поне това, което аз предлагам, е да зависи от ангажименти от
ответната страна за икономии, оптимизация, за
енергийна ефективност", каза росен Христов.
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Хаити е на ръба на
хуманитарна катастрофа

накратко

Подпалвачът от
Битоля с условна присъда
Ламбе Алабаковски, който преди няколко месеца запали входната
врата на Културния център “Иван
Михайлов” в Битоля, е получил
шестмесечна условна присъда. Той
се е признал за виновен, а наказанието няма да бъде изпълнено, ако в
следващите две години не извърши
ново престъпление, уточни адвокатът му.

Прокурорска оставка заради
изчезването на 43 студенти

снимкибта

Престъпните групи са в центъра на проблемите на Хаити, а хроничното насилие доведе до смъртта
на стотици разселени. Гангстерското насилие, нараснало след убийството преди година на президента
Жовенел Моис от наемници, достигна нови нива след избухването на война между враждуващи групировки
Хронична престъпна, икономическа
и политическа криза доведе Хаити до хуманитарна катастрофа. това заяви Хелън
Ла Лайм, пратеникът на ООН в страната,
цитирана от Би Би Си. “Седмици на насилие и атаки срещу складове за хранителна помощ разтърсиха продоволствената сигурност на нацията”, каза тя по
време на извънредно заседание на Съвета

за сигурност на ООН. в знак на протест
срещу тежката ситуация предприятията
са затворени и транспортните услуги не
работят. Хиляди призовават за оставката
на премиера Ариел Анри.
Гражданските вълнения на острова
ескалираха, след като той обяви край на
държавните субсидии за гориво на 11 септември, което доведе до рязко покачване

на цените на бензина и дизела. Оттогава
протестите и грабежите се засилиха.
изпълнителният директор на Световната продоволствена програма валери
Гуарниери посочи, че очаква продоволствената сигурност да се влоши още повече тази година, като 1,3 милиона души
ще бъдат в извънредно положение заради
кризата.

В Белгия - еднакви
заплати на мъже и жени
товаважисамоприпъленработенден
разликата в заплащането
на жените и мъжете в Белгия
е почти напълно елиминирана. Средно жените във валония дори печелят повече от
мъжете. това сочат данни на
белгийската статистическа
служба “Статбел”.
Сред работещите на пълен работен ден разликата в
заплащането на жените и мъжете се е свила от 4,1% през
2019 г. на 0,4% през 2020 г.
във валония средният работник (мъж) е получил 3551
евро месечно през 2020 г.,

докато колежката му е спечелила 3573 евро. това показва
малка, отрицателна разлика
в заплащането от -0,6 процента.
това обаче е сравнение
между работещите на пълен
работен ден. Ако се вземе
предвид и заетостта на непълен работен ден, разликата в
заплащането в страната е все
още значителна - около 16%.
причината е, че основно жените работят на непълен работен ден.
числата също така показ-

ват, че средната брутна месечна заплата през 2020 г. е
била 3832 евро - 3821 евро за
жените и 3837 евро за мъжете. тази средна заплата е повисока в Брюксел, отколкото
другаде в страната, средно с
цели 18 процента. Заплатите
във Фландрия са по-високи
от тези във валония - 3780
евро в сравнение с 3551 евро
за мъжете и 3739 евро в сравнение с 3573 евро за жените.
Нефтохимическият сектор е най-добре платен, докато заплатите в сектора на хо-

телиерството са най-ниски.
Образователната степен и
професията също играят важна роля. тези с магистърска
степен печелят с 47% повече
от средния белгиец. Напусналите училище без диплома получават заплата с 26 на
сто под средната за страната.
Директорите на големи компании печелят с 80% повече
от средния работник, докато
сервитьорите и барманите
получават най-ниските заплати, като печелят с 36%
под средното за страната.

Прокурорът, който води разследването за отвличането и предполагаемото убийство на 43 мексикански студенти през 2014 г.,
подаде оставка заради разногласия
относно воденето на процеса, заяви
президентът на страната Андрес
Мануел Лопес Обрадор. “Той ще напусне поста си, защото не беше съгласен с процедурите, които са били
следвани”, каза държавният глава.

Бивш студент в САЩ
шпионирал в полза на Китай
Съдебните заседатели във федерален съд в Чикаго признаха 31годишния Цзи Чаоцюн за виновен по
бвинението, че е действал като агент на китайското Министерство
на държавната сигурност, за да
шпионира в САЩ. Според съда той
е предоставил невярна информация
пред американските власти, посочвайки в официален документ, че
никога не е имал контакти с чужди
служби. Цзю е заплашен с до 10 години затвор.

Иран нанесе удари
по кюрдски бази в Ирак
Двама души са загинали при
ирански трансгранични удари срещу
военни бази в Иракски Кюрдистан,
принадлежащи на Кюрдската демократична партия на Иран, съобщиха от партията. “Двама души са
убити, а няколко пешмергии са ранени”, се казва в съобщението.

Седемнайсет души загинаха
при пожар в ресторант в
Китай
Седемнайсет души загинаха при
пожар в ресторант в североизточния китайски град Чанчун. Трима
пострадали са настанени в болница.
Причините за пожара се разследват.

Талибански политик
Атина спира дневно
1500 нелегални мигранти със светски убеждения
На ден само през сухопътната граница с турция се осуетява нелегално преминаване на над 1500 мигранти по информация на гръцката гранична полиция.
Около 160 000 мигранти са се опитали да влязат в Гърция от турция от началото на годината, но са били върнати.
Според Атина съществена роля за наплива имат граничните служители от турска страна, а освен това са необходими
и мерки по границата с България. мигранти признават, че
турски полицаи ги подпомагат да преминат границата.
Гръцкият вътрешен министър теодорикакос съобщи, че
има споразумение с българския му колега иван Демерджиев
за засилване на охраната и на българо-гръцката граница, за
да се ограничи бежанският поток.
Гърция и България охраняват не само своите граници, но
и външни европейски граници, и натискът от Анкара няма
да успее, подчертават властите в Атина.

външният зам.-министър на Афганистан в правителството на талибаните Шер мохамад Абас Станикзай призова новите управници да отворят отново училищата за момичета
след шести клас, като заяви, че ислямът не дава валидни
основания за подобна забрана. “много е важно да се осигури образование на всички, без дискриминация”, каза той по
време на среща в кабул.
Управляващите неведнъж са заявявали, че работят по
план за откриване на средни училища за момичета, но не
са обявили срокове. ООН определи забраната като “срамна”, но международната общност се въздържа да критикува
талибаните, опасявайки се от връщане към строгия режим,
подобен на този в края на 90-те години.
Не е ясно доколко Станикзай може да повлияе на поддръжниците на твърдата линия, които изглежда имат водеща роля в талибанската администрация.

Малко момиче плаче, защото
няма къде да живее заради
проливните дъждове в Индия.
Коритата на няколко реки
в страната са прелели. Според
синоптиците валежите
ще продължат
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СаЩ:

Няма намерение за
ядрен удар от Москва

СнимкаБТа

На многохиляден протест се събраха привържениците на крайната десница и крайната левица в Прага.
Те са недоволни от прозападното правителство в страната и настояват за незабавна оставка

русия няма да използва ядрени оръжия в голям
мащаб срещу Украйна
или страните от НАтО, заяви за в. “политико” едно
от петте действащи и бивши длъжностни лица на
сАЩ, говорили по темата
пред изданието. в подобен
дух се изказа във вторник
говорителят на пентагона патрик райдър. той
заяви, че сАЩ не виждат
признаци за намерение на
русия да използва ядрени оръжия и вашингтон
не повишава ядрената си
готовност. “в момента
не виждаме никакви доказателства, че русия ще
използва ядрени оръжия”,
каза пред “политико” и
Джошуа келси, говорител
на стратегическото командване на сАЩ.
все пак разузнаването
на сАЩ е засилило наблю-

Жозеп Борел: Умишлен
е течът от газопроводите
БившполскиминистърблагодаринаВашингтонзаповредата
първият дипломат на ес Жозеп Борел заяви, че инцидентите с изтичане на
газ по газопроводите “северен поток” и
“северен поток 2” са резултат от умишлени действия. “Ще подкрепим всяко
разследване, насочено към получаване на
пълна яснота какво се е случило и защо”,
изтъкна Борел на сайта на съвета на ес.
в рамките на няколко часа бяха открити три теча по газопроводите. първият беше засечен до датския остров
Борнхолм. по-късно шведски сеизмолози съобщиха, че са регистрирали две
експлозии. “рязкото спадане на налягането ни позволява уверено да приемем,
че изтичането от газопровода е причинено от физическа повреда”, обяви

компанията Nord Stream AG, която е
оператор на газопроводите. местата на
теча се намират в изключителните икономически зони на Дания и Швеция.
според компанията едновременното
разрушаване на трите тръби от двата
морски газопровода е безпрецедентно
и засега е невъзможно да се оцени времето за възстановяване.
това са умишлени действия, но няма
пряка заплаха за страната, заяви датската
премиерка мете Фредериксен. инцидентът се дължи на експлозии, каза шведската външна министърка Ан Линде.
Бившият външен министър на полша - евродепутатът радослав сикорски,
благодари на сАЩ за повредата на га-

зопровода “северен поток”, предаде
тАсс. “малка работа, но толкова радва”, написа сикорски в туитър, придружавайки поста със снимка от мястото
на инцидента. “Благодаря ви, сАЩ”,
посочи той в следваща публикация със
същата снимка. сикорски цитира президента Джо Байдън от 7 февруари, когато той каза, че сАЩ ще сложат край
на “северен поток 2”, ако руски войски
пресекат украинската граница.
“полският евродепутат, бивш външен министър радек сикорски, благодари на сАЩ в Tуитър за аварията на
руски газопроводи. това официално
изявление за терористична атака ли
е?”, написа говорителката на руското

дението на руските ядрени
оръжия, пише “политико”. “Ние ги наблюдаваме
по-внимателно”, каза един
от настоящите служители на правителството на
сАЩ, който има достъп
до съответната информация от разузнаването на
вашингтон. той уточни,
че става дума по-специално за увеличено събиране
на данни от западните
разузнавателни агенции с
помощта на въздушно и
космическо разузнаване,
операции в киберпространството и снимки от
невоенни сателити.
междувременно посолството на сАЩ в
москва призова своите
сънародници да не посещават русия и незабавно
да я напуснат, докато “все
още има възможности за
това”.

мвнр мария Захарова в канала на телеграм. руският президентски говорител Дмитрий песков не изключи инцидентите да са резултат от саботаж.
сАЩ предупредиха Германия още
през лятото, че “тръбопроводите в Балтийско море” могат да станат мишена
за саботаж, написа сп. “Шпигел”. правителството отказа да потвърди или отрече това с довода, че никога не коментира работата на специалните служби.
междувременно полша, Норвегия и Дания откриха стратегически
газопровод “Балтик пайп”, който ще
позволи на варшава да стане напълно
независима от руските доставки. “Откриваме този газопровод, който беше
полска мечта”, каза президентът Анджей Дуда. капацитетът му е 10 млрд.
куб. м годишно.

Куба потъна в мрак
заради урагана Йън

ЕК с таван върху цените ЕС отрече проруските
референдуми
на руския петрол

куба потъна в мрак. прекъсването на електрозахранването се дължи на щетите, нанесени на електропреносната мрежа от урагана Йън, предадоха
световните агенции, позовавайки се на държавната
енергийна компания “Унион електрика”. “страната е
без ток”, съобщи компанията в туитър и обясни това
с преминаването на урагана от 3-та степен през западната част на острова.
в провинция пинар дел рио превантивно бяха
евакуирани 50 000 души и създадени 55 временни
центъра, които да предоставят подслон. взети са
мерки и за опазване на тютюневите насаждения.
стихията, движеща се с ветрове със скорост до
205 км/ч, не е взела жертви, посочва БтА.
Йън се е насочил към Флорида. Очаква се, движейки се над мексиканския залив, той да се усили и
да удари американския щат като ураган от 4-та степен. във Флорида на 2,5 милиона души е наредено да
се евакуират.
положението в пуерто рико е аналогично. На острова нямат ток вече цяла седмица.

таван върху цените на руския петрол предвижда новият пакет от санкции, подготвен от еврокомисията, съобщи в. “политико”, позовавайки се на висши служители. На компаниите ще бъде забранено транспортирането
или застраховането на руски петрол, ако той се продава
на цена над определен праг. руският вицепремиер Александър Новак каза по-рано този месец, че москва ще
спре доставките на петрол и петролни продукти за страни, които решат да ограничат цената на руския петрол,
защото страната няма да работи “на непазарни условия”.
в същото време ес може да облекчи някои от санкциите срещу русия и да премахне забраната за транспорт на
руски торове, цимент и “други продукти”, пише вестникът. ес прави тези отстъпки, за да накара Гърция, кипър
и малта да подкрепят мерките срещу транзита на руски
петрол с танкери. тези облекчения ще бъдат компенсация за страните, които разчитат на печалби от транспортната индустрия, каквито са Гърция и кипър, отбелязва
“политико”. Агенция “Блумбърг” съобщи, че ек обмисля да разреши транспортирането на руски въглища, за да
гарантира енергийната сигурност в света.

ръководителят на европейския съвет Шарл мишел
и първият дипломат на ес Жозеп Борел отхвърлиха
референдумите в Украйна, свикани от русия. “Фалшив референдум. Фалшиви резултати. Не признаваме
нито един от тях”, написа Шарл мишел в туитър.
ес отхвърля незаконните “референдуми” в Украйна, това е поредното посегателство срещу суверенитета и териториалната цялост на Украйна, насред постоянни нарушения на човешките права. поздравяваме за
смелостта украинците, написа Жозеп Борел в туитър.
станаха ясни и крайните резултати от допитванията за присъединяването към русия, проведени от
23 до 27 септември в Донецката народна република
(ДНр), Луганската народна република (ЛНр), Херсонска област и освободените територии на Запорожие. в ДНр 99,23% от гласувалите подкрепиха присъединяването при избирателна активност 97,51 на
сто. в ЛНр 98,42% от гласувалите отговориха с “да”
при избирателна активност 94,15 на сто. в Запорожка
област съответните данни са 93,11% и 85%, а в Херсонска - 87,05% и 78,86 на сто.
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Добримомчета
n

Деси ВЕЛЕВА

те всички са добри
момчета. Онези, които
карат със 150 или 200 км
в час, пияни и дрогирани.
които засичат, блъскат
чужди коли по шосетата,
убиват невинни, а те самите оцеляват. съсипват
живота на близките на

жертвите, не искат да влязат затвора, държат да се
измъкнат от правосъдието, защото не откриват
вина у себе си.
майките им, съпругите
им, децата им са убедени,
че те наистина са добри
момчета. инцидентите са
случайни. или хванатите
са набедени, а резултатите
от тестовете - фалшиви.
съседите ги хвалят, че не
вдигат шум, че не привличат внимание, че са любезни и най-вече - че поздравяват всеки път.
Злоупотребилите
с
алкохол и наркотични
вещества шофьори обикновено са въздържатели
и дори не са виждали на
живо дрога. често са били

и отличници в училище...
Добротата има различни измерения, но
те не са толкова разтегливи, че шосейните
убийци да попадат в
тази категория. тя обаче
неслучайно присъства в
техния речник, в този на
близките им, в съзнанието им, в усещането за
собственото им присъствие в действителността.
моралните им принципи
са толкова изкривени, че
те не могат да преценят
вредата от постъпките
си, последствията за другите от действията им.
Затова самодоволно и с
чувство за безнаказаност
рискуват чужд живот с
поршетата си, които ги

пазят от реалния свят.
Цялото им обкръжение
е загубило представа за
универсалните етични
норми и е склонно да
прощава "грешките" на
любими синове и съпрузи, били те и системно
злоупотребяващи.
Затова добрите момчета са още по-опасни. Защото отдавна са оставени
безконтролно да безчинстват, да се измъкват от
закона и да стават рецидивисти. А полицейските
акции през последните
месеци не помагат, само
пълнят статистиката.
На пътя става все порисковано, безнадеждно,
гибелно. макар там да има
само добри момчета...

НакъдепоемаИталия?
n

Виктор ТУРМАКОВ, БСТВ

италия винаги е имала
два външнополитически
вектора - средиземноморски и Дунавско-Балкански. първият е свързан с
рим и Неапол, търговците,
петролните компании, които се стараят да разширят влиянието си в Либия,
тунис и етиопия. вторият
е свързан със северния индустриален капитал, който
търси пазари, работна ръка

и ресурси по течението на
Дунав. при смяна на правителствата, се сменят и
насоките във външната
политика.
първоначално мусолини се опитва да балансира. воюва с Абисиния,
но въоръжава румъния и
Унгария, урежда династичния брак с Борис III.
Хитлер и Дучето стават
близки едва след мюнхенския сговор, когато рим се
отказва от Дунавския басейн и се насочва на юг.
Дотогава рим и Берлин
водят скрити борби кой да
постави Австрия и Унгария под влияние.
и днес смяната на правителствата води до външнополитически
обрати.
свързаните с енергийната
компания "енджи" премиери Лета и ренци участваха в свалянето на кадафи,

застанаха на страната на
временното правителството в Бенгази, получиха петролни концесии. именно
тогава се охладиха отношенията с Франция, чийто
енергиен гигант "тотал"
се превърна в конкурент в
бившата джамахирия.
сега с победата на
дясната коалиция, която
е свързана със северния
индустриален
капитал
("Лигата" на салвини
първоначално се казва
"северна Лига"), стрелките се насочиха към Дунав. виктор Орбан първи
честити на победилата
Джорджа мелони. споделеният консерватизъм,
съпротивата срещу евробюрокрацията имат роля,
но геополитическите вектори се виждат ясно.
при Берлускони италия ни подкрепяше. при

него в България имаше
наплив на италиански инвестиции. сега Берлускони ще участва в новото
правителство. като негов
доайен и най-опитен политик, той ще определя
външната политика.
предишните ни традиционно добри връзки с
италия и смяната на нейната външнополитическа насока са в основата на прогнозата, че рим ще се опита
да възроди влиянието си
в България. За нас това би
имало смисъл, ако участваме в съвместни проекти
по Дунавската стратегия,
например, което ще даде
тласък за развитието на
тази част от страната ни. За
по-сериозно и дълготрайно присъствие на мощни
италиански капитали у нас
едва ли бихме могли да
мечтаем. На този етап.

Предстоящите избори ще бъдат най-непредсказуемите, но БСП ще има много добър резултат. Ще
продължим да бъдем сериозен фактор и в следващото управление на страната. Надявам се, че постигнатото с наше участие в управлението ще бъде
оценено от българските граждани.
Най-добър диалог имаме с партиите, с които участвахме в последното управление. Не бихме
участвали в общо управление с ГЕРБ и ДПС, защото от години водим последователна битка с този
модел на задкулисие. Но преди да вземем решение в
каква коалиция ще влезем, ще се допитаме до нашите членове и симпатизанти.
Една от най-големите неизвестни на тези избори
е колко партии ще влязат в парламента. ИТН са партията, която бламира предишното правителство и
по този начин обслужи интересите на статуквото.
Разговори с тях няма да бъдат водени.
Хората днес се интересуват предимно от икономическата несигурност, неравенствата и увеличаващите се цени на енергоносители и стоки от първа
необходимост. Затова сме изготвили и разписали
ясна програма за първите 100 дни от управлението
- помощ за домакинствата, таван на цените на газ,
парно, ток и вода.
Една от мерките за справяне с инфлацията е повишаване на доходите и увеличаване на потреблението. Но това не бива да бъде изолирано. За успешна
борба с неравенствата и мизерията е необходима
силна работеща икономика и затова смятаме, че
мерките и стимулите за бизнеса трябва да продължат. В това число и въвеждане на таван на цените
за енергоносители за бизнеса, което би им позволило
да планират и да запазят работните места. Не искаме хората да останат без работа през този тежък период.
Нужно е също образованието и здравеопазването да са безплатни и достъпни за българските
граждани. Затова предвиждаме безплатни лекарства за децата до 14 години, както и безплатни
учебници до 12 клас.
Напоследък се преекспонира външнополитическата тема и буквално се употребява с предизборна
цел. Важно е след изборите всички парламентарно
представени сили да изработят обща национална
позиция по конфликта в Украйна, която да отразява
българския национален интерес.
Диалогът трябва да бъде взаимен и България да
се опита да посредничи за мирно решаване на конфликта в Украйна. Необходимо е да се говори за мир
и деескалация, а не да се дрънкат оръжия. От санкциите и прибързаните действия страдат обикновените хора и в момента негативите безспорно ги понасят българските граждани. БСП като партия на
мира настоява за мирно решение на този конфликт
и страната ни по никакъв начин не трябва да бъде
въвличана в него.
Колкото до проблемите с доставките на газ,
трябва да спре тази политика на инат. Европейските страни намериха начин да се справят с исканията на "Газпром" и си осигуриха енергийните доставки. За стабилността на енергетиката трябва да се
търси истинска диверсификация на енергийните
източници, което означава преговори с всички доставчици, включително и "Газпром". Имаме дефицит
от близо 1 млрд. куб. м газ и този въпрос ще бъде
решен от редовното правителство. Като направим
пълна ревизия на дейността на служебния кабинет
в областта на енергетиката, ще стане ясно кой не
си е вдигал телефона и е изправил страната пред
неминуема криза. Виновните ще понесат отговорност, защото това го изисква не само законът, но и
моралът. Справедливостта трябва да бъде възстановена и държавата да се управлява така, че да съответства на българския национален интерес.
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КорнелияниновавМонтана:

Няма да допуснем
хората да студуват
и гладуват
Биткатанеелесна,нониеникоганесмебили„бегачи
накъсиразстояния”,заявиводачътналистатана“БСП
заБългария”вобласттаиренаанастасова
“През февруари замразихме цените на тока за домакинствата и така спасихме хиляди семейства от студа. Увеличихме заплати, детски, майчинство, пенсии, ваучери за храна, за да
няма глад. Така ще направим и сега в бъдещо правителство: ще наложим таван на цените, ще
увеличим минималната заплата, ще предложим необлагаем минимум, преизчисление на пенсиите и увеличение на вдовишките надбавки, помощи за енергийно бедните. Няма да допуснем
хората да студуват и гладуват през зимата. Има пари в бюджета за тези мерки. Борисов
лъже и плаши с финансов апокалипсис. Важно е кой за какво иска да се харчат парите от
бюджета. Ние сме категорични, че те са необходими за увеличаване на доходите и стабилизация на икономиката. Готови сме веднага да започнем с десет закона, които ще гарантират
спокойствие на семействата и стабилност на България.”
Това заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова при посещението си в Монтана. Тя бе посрещната от водача на листата на “БСП за България” в областта Ирена Анастасова и останалите
кандидати за народни представители от левицата.
Монтанската организация на БСП отбеляза и 120 години от създаването си. На събитието
присъства и водачът на листата на “БСП за България” във Враца Атанас Зафиров.

“Днес са ни събрали два повода: единият - 120-годишнината на партийната организация в
монтана. това е нашето минало, историята ни. това сме ние
- бунтовни, непокорни, борци
за справедливо общество. това
са нашите загуби и победи, нашите битки, пътят ни до днес.
това е и част от историята на
моя живот, защото преди много
години тук станах член на партията.” така емоционално се
обърна към своите съграждани
и приятели в града водачът на
листата на “Бсп за България”

ирена Анастасова.
с част от вас живяхме и живеем в различни обществени
условия. преди много години
изградихме една силна, просперираща България - с развита
индустрия, с добро и достъпно
здравеопазване, с образование
на световно ниво, със сигурност
и защита на гражданите. създадохме върхови постижения в
науката, българи летяха в космоса, припомни социалистката.
Днес, 33 години след прехода, нещата са други, но битките ни отново са за неща, ко-

ито вече имахме - за социална
справедливост, за повишаване
на доходите, за преодоляване
на все по-отчайващото разслоение в обществото, за достъпно
здравеопазване, за качествено
образование. тези битки Бсп
ги води последователно и неотклонно. тези битки ги водихме като опозиция в 44-тото
народно събрание. водихме ги
и в коалиционното управление,
посочи Анастасова.
и смятам, продължи тя, че се
справихме добре - увеличихме
минималната работна заплата,

увеличихме пенсиите, увеличихме обезщетението за втората
година от майчинството, облекчихме данъците на семействата
с деца, направихме детските
ясли и градини безплатни, замразихме цената на тока, помогнахме на хората с увреждания.
и сигурно забравям нещо, но
всичко това се случи благодарение на Бсп и на нашето
участие в правителството. и в
това нямайте съмнение. Затова
недопустимо е днес с тези изстрадани от нас постижения да
се хвалят останалите участници
в правителството.
Днес отново сме пред избори и това е другият повод да
сме заедно сега, заяви ирена
Анастасова. когато започнаха
истинските промени в правосъдната система, старият модел на корупция и зависимости
даде реванш и свали кабинета,
постигнат с компромиси.
Затова от всички нас зависи
дали след дни ще дадем възможност за завръщането му или
ще продължим с отхвърлянето
му с реформи във всички сфери, започвайки с правосъдието,
подчерта ирена Анастасова.
и продължи: вярвам, че ще се
справим. тази битка не е лесна
и резултатите не идват бързо,
но ние никога не сме били “бегачи на къси разстояния”. тази
битка си заслужава, защото,
както винаги в нашата история,
е в името на хората.
вярвам, че ще мобилизираме всички наши членове и сим-

патизанти в монтана и областта
и ще постигнем по-добри резултати от предишните избори.
вярвам, че нашите хора ще оценят направеното и ще различат
лъжливите новопоявяващи се
партии от нищото, които ще се
върнат в него. А нас ни е имало
преди нас и ще ни има и след
нас! Защото сме истински!
вярвам във вас и ви благодаря, че толкова години не предадохте идеите на дедите ни, на
партията. прекланям се пред
нашите ветерани и прегръщам
нашите младежи!
нека заедно, мобилизирани
и активни, да се поздравим с
успех на 2 октомври! успех на
всички ни с номер 28, пожела
водачът на листата на “Бсп за
България” в монтана и заместник-председател на социалистическата партия.

Памет

120 години партийна организация
Славко ГРИГОРОВ*

след 1891 г., когато се поставя началото на организираното социалистическо движение на връх Бузлуджа, през
1895 г. в чипровци под ръководството
на Димитър Филипов от Берковица идеите на Дядото стигат и тук.
* Славко Григоров е един от
секретарите на ГК на БКП през
1972 г., секретар на ППО в кв.
“Гаврил Генов” през 2012 г.

през февруари 1902 г. малка група
от учители, занаятчии и работници слагат началото на местната организация.
нейни учредители са камен Димов, Генко кръстев, петър тончев, петър Бокиловски, Димитър симеонов и Захари
Янчев.
малко са учредителите, но те са прегърнали идеята чрез връзката си с Димитър Благоев - учител по това време
във видин, Димитър Филипов от Берковица - учител в чипровци. те разпалват искрата и през 1919 г. вече са малко
селищата в северозападна България, в
които да няма партийна организация.
Голямо внимание се отделя на

просветната работа. Затова и септемврийското въстание през 1923 г. е така
масово, а днешна монтана, тогава Фердинанд, е негова столица. във въстанието от района са загинали 681 души. от
тях 210 са комунисти, а 113 - членове
на БЗнс.
по времето на социализма михайловград бе модерен град с развита икономика, култура, образование
и здравеопазване. в града имаше 22
промишлени предприятия с над 8000
работници и голям брой инженери, икономисти и средни специалисти. водещи
тогава бяха завод “мир”, “Аналитик”,
камгарната предачница и птицеклани-

цата. към 1989 г. в промишлеността на
общината имаше около 11 000 работници. нямаше безработица.
Доживяхме и “демокрацията” след
1989 г., а вместо развитие настъпи разграждане. смени се собствеността и
премина в частни ръце. поколението,
което гради, видя разрухата. няма ги
вече заводите, сринати са със земята.
все пак от онова време останаха построените сгради на театъра, поликлиниката, домът на нтс, сградите около
площада и новите жилищни квартали.
силно се надявам да не е все така.
от нас зависи да превъзмогнем разрухата и да тръгнем пак нагоре.

четвъртък
29 септември
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КристианВигенин:

България трябва
да бъде
социална и
сигурна държава

БсПепоследователнавполитикатаподоходите,която
трябвадабъдепродължена,заявизам.-председателят
напартиятаиводачналиститевПловдив-градиЯмбол

“Бсп е последователна
по отношение на социалната
политика. тя трябва да бъде
продължена с повишаване на
доходите от началото на следващата година - минималната
работна заплата на 850 лв.,
ново повишение на пенсиите.
Заедно с това и от мерките за
първите 100 дни сме предвидили мораториум върху цените на енергията.” това заяви

зам.-председателят на Бсп и
водач на листите в пловдивград и Ямбол кристиан вигенин в предаването “референдум” по Бнт.
по думите му в редица парламенти социалистите са се
борили, а сега и в програмата
им е залегнало ново преизчисление на пенсиите от 1 януари.
“с нов средноосигурителен
доход към 2021 г., за да има

справедливо увеличение. това
е пътят и нашите възрастни
съграждани имат право да живеят достойно”, добави той.
“Бсп няма да допусне България да бъде въвлечена по какъвто и да е начин във военния
конфликт в Украйна. “трябва
да гарантираме сигурността
на страната си и гражданите
ни да се чувстват спокойни.
и да е ясно, че каквото и да се
случи след изборите, България няма да изпраща оръжия
за Украйна, а ще говорим за
мир”, заяви вигенин.
той определи като грешка
прекъсването на доставките от
“Газпром”. според него е необходима конкуренция и при
един нов дългосрочен договор

руската страна не бива да се
изключва, ако предлага адекватни цени.
вигенин коментира и хулиганската проява на футболния мач в северна македония:
“трябва да се реагира бързо
и остро, независимо че става
дума за хулиганска проява на
футболни агитки. не трябва да
си мълчим и да оправдаваме
подобни действия. трябва да
очакваме много активна политика от страна на македонските власти, които да се противопоставят на подобни действия.
решението за вдигане на ветото и приемането на френското
предложение бе прибързано и
неслучайно Бсп не го подкрепи. виждаме, че откакто това

се случи, на практика в рсм
нищо не се е променило.”
социалистът се обяви за
по-тежки наказания за нарушаването на правилата на
пътя и най-важното - те да бъдат неизбежни, защото според
него само по този начин би
имало превантивен ефект.
“в тази ситуация и тези
изпитания са нужни хладнокръвие, разум и компетентност.
ние в Бсп ги имаме. нека хората знаят, че никой няма да
бъде оставен в предстоящите
трудни месеци. България найпосле трябва да бъде социална и сигурна държава. това
може да стане, като се гласува
за “Бсп за България” с номер
28”, каза кристиан вигенин.

Образованието - огледало на държавата
Образованието е огледало на
държавата. Около тази теза
се обединиха участниците в
четвъртия предизборен дебат,
който кандидат-депутатите от
“БСП за България” организираха
с млади хора от Великотърновска област.

Общ поглед върху ситуацията
във висшето образование в страната
представи проф. Антоанета Анчева,
която е на седмо място в листата на
левицата. тя е професор по изкуствознание и изобразително изкуство.
председател е на Общото събрание
на втУ “св. св. кирил и методий”.
преподава и в нХА. член е на съюза на българските художници.
“За 20 години броят на висшите
училища в България се удвои, появиха се 20 нови. получи се следният абсурд: 2 пъти по-малко кандидат-студенти и 2 пъти повече места.
Битката за студенти доведе до разкриване на модерни специалности
без нужната база и преподавателски
състав на ниво. и това нямаше как
да не срине качеството на образованието”, каза проф. Анчева.
“няма как да имаме качествено
образование, ако всеки знае, че влезе ли в образователна институция ще завърши”, добави Десислава симеонова, която е с преференция 114
в листата. тя е на 28 години. Учител

Проф. Антоанета Анчева

Десислава Симеонова

в Американския колеж “Аркус” във
велико търново. Автор на учебник
по география. Докторант и хоноруван преподавател в катедра “География” на великотърновския университет.
“Докога таксите за висше образование ще са толкова високи и непосилни за всеки, който иска да учи”,
беше въпросът на една от младите
участнички в дискусията. николета
е на 21 г., учи психология задочно
и работи.
“такава ви е специалноста”, отговори й Десислава симеонова: “има
и специалности с държавна поръчка,
които са с минимална такса. има и
приоритетни специалности, за които таксата се покрива от държавата.
връзката висше образование - пазар
на труда трябва да бъде още по-силна.”
водачът на листата Явор Божанков припомни, че последното редовно правителство и управляваното от
Бсп министерство на икономиката
направиха сериозни крачки в тази

посока. Фирмите заявяваха в министерството на икономиката и индустрията от какви кадри имат нужда.
Заедно с мОн те бяха заложени в
университетите като държавна поръчка, която се финансира от държавата, и студентите не плащат такси.
но те имат ангажимент да работят
определен срок в България.
“Образованието трябва да се обвърже с икономиката и да се планира дългосрочно. така ще осигурим
кадри и ще задържим децата в България”, заяви при посещението си
във велико търново лидерът на Бсп
корнелия нинова.
в отговор на въпроса за студентските такси софия вергилова-Георгиева, втора в листата на “Бсп за
България”, уточни, че “част от платформата на Бсп е и намаляване на
лихвите по студентските кредити.
както и още нещо много важно - нулев данък за младите хора до 26-годишна възраст. Две мерки за облекчаване на младежите, които работят
и учат едновеременно.” софия вер-

гилова-Георгиева е на 33 години.
Доктор по икономика. Завършила е
“международни икономически отношения” и “вътрешен одит” в сА
“Д. А. ценов”. Живее в свищов със
съпруга си и двете им деца. член е на
националния съвет на младежкото
обединение на Бсп. Зам.-председател на Общинския съвет в свищов.
проф. Анчева очерта още един
проблем: “през 2010 г. висшите училища получиха възможност сами да
произвеждат свои доценти, професори и доктори. това също доведе до
нарояване и до снижаване на качеството на тези хабилитирани състави. Ликвидирана беше и успешната
практика за образоване на бъдещите публики. Държавата абдикира и
имаше съзнателно неглижиране на
проблемите, свързани с изкуството
и културата. продължаваме да създаваме качествени кадри, но какво
се случва с тях, след като завършат?
нямат поле за реализация. А създаването му е държавен въпрос. имаме
чудесни специалисти по креативни
индустрии, но нямаме финансов ресурс и базата те да се осъществяват”,
каза тя.
“търново има щастието и късмета да бъде университетски град. в
цял свят исторически е доказано, че
просперират градовете, които имат
университети. За съжаление, градът
ни не използва достатъчно този потенциал, който университетът има и
предлага”, категорична е проф. Антоанета Анчева.
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„Клетка за пеперуди”
играят във Варна
Проф.атанасатанасовпоставяпрочутатапиеса
наЖанПоаревДТ„СтоянБъчваров”

СнимкаДТ-Варна

Драматичният
театър
“стоян Бъчваров” представя
премиерно на 30 септември
и 3 октомври от 19 ч. “клетка за пеперуди” от Жан поаре, втора премиера за сезон
2022-2023. автор на сценичния вариант и постановката
е проф. атанас атанасов.
превод - иван панев, сценография и костюми - петя
стойкова, композитор и вокален педагог - петя Диманова, хореограф - александър манджуков, фотосесия
- илиян Начев. ролите пресъздават симеон лютаков,
стоян радев, Недялко стефанов, Гергана арнаудова,
пламен Димитров, веселина михалкова, меглена везирова, станислав кондов,
константин соколов, велизар емануилов, Даниела
викторова, свилен стоянов, роберт ваханян, Нейчо
петров-реджи.
парижката премиера през
1973 г. на “клетка за луди”
(“La cage aux folles”) - оригиналното заглавие на пиесата, жъне невиждан успех.
авторът Жан поаре в ролята
на Жорж и мишел серо в
ролята на албин получават
“Наградата на хумористите”.

текст единствения си демо запис на своя
стар приятел Недялко Йорданов, с когото
са съавтори на “Остаряваме бавно” и други
емблематични шлагери. след като е написал стиховете, поетът е загубил файла с музиката, но, за щастие на меломаните, през
пролетта я открил съвсем случайно и днес
тя е реализирана от носителя на наградата
“певец на годината 2021” за дебют.
аудиото на “молитва / вяра, надежда,
любов” вече е налично във всички стрийминг платформи, а съвсем скоро се очаква
и видеоклипът. песента в ютюб - https://
youtu.be/bu0-MdBF6GQ

Литературно-музикална
вечер за Христо Смирненски
постановката се радва на над
1800 представления и 1 милион зрители. след Франция
пиесата се поставя в италия,
Германия, аржентина, венецуела и други страни.
през 1978 г. едуард молинаро и Франсис вебер създават филмов сценарий по
пиесата, чиято екранизация с
уго тоняци и мишел серо е
отличена с две награди “сезар” - за най-добър филм на
годината и най-добър актьор
за мишел серо. следват
“Златен глобус” за най-добър
чуждестранен филм и номинации “Оскар” за режисура,
сценарий и костюми. през
1983 г. композиторът Джери
Хърман създава мюзикъл,
който се играе 1761 пъти на
Бродуей и е удостоен с шест
награди “тони”.
в европа най-популярна
е американската филмова
версия “клетка за птици” на
майк Никълс от 1996 г., с робин уилямс и Натан лейн.
в България първата сценична реализация на пиесата
е през 2004 г. в сатиричния
театър, със заглавие “клетка
за сестрички”, реж. Здравко
митков, с веселин ранков и
валентин Ганев.

хората, които имат и могат, и
останалите - другите. кръгът
от хора, които остават дълго

в живота ни. как и защо си
позволяваме да преминем
границата. всичко това е

Националният литературен музей, Литературен център “Да бъде
ден!” при Къща-музей “Христо
Смирненски” и българският ПЕН
клуб организират на
29 септември 2022 г.
от 17,30 ч.
в двора на
музея литературно-музикална вечер
под наслов
“Един копнеж, мечта
една
гори и се
топи в душите”. На 29 септември
се навършват 124 години от рождението на Христо Смирненски.
Точно преди 100 години излиза и
първото издание на стихосбирката “Да бъде ден!”. Вечерта, посветена на тези две събития, ще
бъде открита от директора на
НЛМ Атанас Капралов и Здравка
Евтимова, председател на ПЕН
клуба. Участват поетите Георги
Константинов, Надежда Захариева, Бойко Ламбовски, Кристин
Димитрова, Илко Славчев, Амелия
Личева, Иван Ненков, Димитър
Христов, Румен Спасов и Калоян
Христов. Водеща - д-р Елена Алекова, главен уредник на Къщатамузей “Христо Смирненски”.

Диана Маркова събра
историите на троянските
музиканти в книга

СнимкаЛиченархиВ

„Другият” е първата премиера в „Сфумато”
“Другият”, първата премиера за новия сезон на театрална работилница “сфумато”, ще може да гледаме на 30
септември и 19 октомври от
19 ч. Хореографията е на татяна соколова, продуцент е
пьотр кшемински. участват
росен Белов, милен Николов,
тодор симеонов, васил Дипчиков, пьотр кшемински.
това е авторски спектакъл
за неумолимостта на хода на
времето. Цената на щастливите и разочароващи мигове
в миналото ни. всеки миг от
“сега” произхожда от “преди”. вечното “дерби” между

АДАЛБЕРТЗАФИРОВ,
футболентреньор
АТАНАСЗАФИРОВ,
зам.-председателнаБСП
ЕВГЕНИЕРМЕНКОВ,
шахматист,гросмайстор
МАТЕЙШОПКИН,поет
СВЕТЛАНАБОНИН,актриса
накратко

Валентин Велчев записа изгубена песен
на Тончо Русев и Недялко Йорданов
Доскоро смятаната за загубена песен на
тончо русев и Недялко Йорданов е най-новото попълнение в репертоара на младия
певец валентин велчев. тя носи двойното
заглавие “молитва / вяра, надежда, любов”
и съвсем логично премиерата й бе навръх
празника на св. мъченици вяра, Надежда,
любов и тяхната майка софия на 17 септември 2022 г. мелодията е една от последните
композиции на автора на някои от най-големите български хитове като “Незабрава”,
“За теб, Българийо”, “телефонна любов”,
“топъл дъжд”, “ти сън ли си”, “Огън от
любов” и много други. той е изпратил за

натозиденсародени

разказано чрез средствата на
театъра, съвременния танц,
импровизацията и неочакваните реакции на приятелиартисти в ситуации, които
са отворени за развитие в
една метафорична игра, играта на събитията в нашия
живот. Опит да представим
приятелство и единомислие
без претенция, суета, егоцентризъм и мания за величие.
Опит да кажем, че всеки миг
е неповторим и единствен и
няма да имаме втори шанс
да променим нещата, защото
идва следващият миг, споделят от екипа.

Новият роман на писателката Диана Маркова “Троянските
музиканти” ще бъде представен
на 4 октомври от 19 ч. в бар-вариете “Нюанси” в Троян. Самите
троянски
музиканти
героите
от романа ще изнесат
запомнящ
концерт,
научи ДУМА
от авторката Диана
Маркова.
Участници
са Веселин
Ангелов, Емил Ненковски, Добромир Дишев-Дидо, Емил Давидов,
Веско Младенов-Стрялката, Теодор Лука и Христиана Спасова.
Водещ на вечерта е Срацимир Савов, който ще пътува специално
за събитието. То се осъществява
с подкрепата на Vikis Hydraulics
Ltd, Ротари клуб Троян и издателството за българска литература
“Лексикон”. “Троянските музиканти” гостуваха и на Алеята на
книгата в София.

четвъртък
29 септември
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Съдът
посече
Бербатов
за БФС
сГс отряза Димитър Бербатов за председател на БФс. съдът обяви за незаконен изборният
конгрес на бившия нападател на
18 март 2022 г. тогава близо 80
клуба избраха митко за наследник на Боби михайлов. събитието се проведе в деня и на мястото
на конгреса, който БФс свика, но
впоследствие отмени.
“За съжаление на всички желаещи скорошна промяна, съдът е
решил, че БФс е опорочил изначално възможността да се проведе
конгрес, като е създал неяснота за
провеждането му чрез бездействие на администрацията, която е
допуснала публикуването на противоречива информация относно
организирането на събранието (в
търговския регистър е публикувано, че събранието ще се проведе,
докато на сайта на БФс пише, че
е отменено). според съда това е
опорочило процедурата по определяне на делегати, защото с разгласяването на противоречива и
невярна информация относно отмяната на конгреса БФс е попречил на повечето членове на сдружението да вземат реално участие
в събранието и да упражнят законното си право на глас”, съобщават
от екипа на Бербатов.

резултати

Снимкаtwitter.com/cBF

неймар се радва на гола си от дузпа за победата на бразилия над тунис
с 5:1 в Париж. 30-годишният нападател на ПсЖ вече има 75 попадения
за “селесао” и изостава само на 2 от рекорда на “краля на футбола” Пеле

България в IV урна
за Евро 2024
53отборащеучастватвжребиявъвФранкфурт
България ще бъде в четвърта урна в
жребия за квалификациите за европейското първенство по футбол през 2024
г., който ще бъде теглен на 9 октомври
във Франкфурт, обяви УеФА. Националният ни отбор беше застрашен да се
смъкне в последната пета урна, но двете
победи - срещу Гибралтар (5:1) и република северна македония (1:0), помогнаха за запазване на мястото.
в същата сфера е и рсм. така нашите няма да попаднат в една група в
квалификациите с македонците, както
и с Гърция, турция, Азербайджан, Гру-

зия, Люксембург, казахстан, косово и
Фарьорските острови.
в жребия ще участват 53 национални отбора. Домакинът Германия има гарантирано място, а русия няма да участва заради войната в Украйна.
Ще бъдат формирани 10 квалификационни групи - 7 с по 5 отбора и 3 с
по 6. първите 2 тима от всяка група се
класират за финалите, както и 3 тима от
баражи между победителите в групите
от Лигата на нациите.
Останалите урни
ПЪРВА: Нидерландия, Хърватия,

испания, италия, Дания, португалия,
Белгия, Унгария, Швейцария, полша
ВТОРА: Франция, Австрия, чехия,
Англия, Уелс, израел, Босна и Херцеговина, сърбия, Шотландия, Финландия.
ТРЕТА: Украйна, исландия, Норвегия, словения, ирландия, Албания,
черна гора, румъния, Швеция, Армения
ПЕТА: словакия, северна ирландия, кипър, Беларус, Литва, Гибралтар,
естония, Латвия, молдова, малта.
ШЕСТА: Андора, сан марино и
Лихтенщайн.

Юношите отпаднаха за Евро 2023
Юношеският национален отбор по футбол на България до 19 години завърши
1:1 с турция в последния си
двубой от Група 2 на предварителните квалификации
за евро 2023. Двубоят се
игра на ст. “спартак” във
варна, а тимът на Ангел
стойков без загуба остана
трети в крайното класиране
с 5 т. и голова разлика 2:1,
след като победи Азербайджан с 1:0 и завърши 0:0 с

Люксембург. с 5 т. турция
(10:6) и Люксембург (5:4) се
класират за елитните квалификации.
както и срещу Люксембург, “лъвчетата” създаваха,
но пропускаха чисти положения. през втората част
пламен Андреев спаси вратата си, а след остро центриране на резервата мирослав
маринов, Айберк карапо
(66) си отбеляза автогол.
само 4 минути по-късно

турция изравни също след
автогол на тодор павлов.
До края и двата тима пропуснаха изгодни ситуации,
а “асистентът” маринов получи директен червен картон за оспорване на съдийско решение.
“извинявам се на всички българи, които са гледали и са ми стискали палци.
влязох с огромно желание,
изработих гола за нас, но
напрежението от изравня-

ването ми дойде в повече и
си изпуснах нервите. изиграх два добри и един много слаб мач с националния
отбор, но съм наясно, че
човек не може да оставя съотборниците си с човек помалко по такъв глупав начин. това беше последният
ми мач за U19 и искам да
благодаря на всички момчета, с които играхме - 2004
и 2005 набор”, обяви маринов (Ботев вр).

VI кръг
Лига А
Група 2: Португалия - Испания
0:1 мората (88); Швейцария - Чехия
2:1 1:0 Фройлер (29) 2:0 емболо (30) 2:1
Шик (45). 1. ИСПАНИЯ 11 т. 2. португалия 10 3. Швейцария 9 3. чехия 4.
Лига B
Група 1: Ирландия - Армения 3:2;
Украйна - Шотландия 0:0. 1. ШОТЛАНДИЯ 13 2. Украйна 11 3. ирландия 7 4. Армения 3.
Група 2: Албания - Исландия 1:1.
1. ИЗРАЕЛ 8 2. исландия 4 3. Албания
2 4. русия
Група 4: Норвегия - Сърбия 0:2;
Швеция - Словения 1:1. 1. СЪРБИЯ
13 2. Норвегия 10 3. словения 6 4.
Швеция 4.
Лига C
Група 2: Гърция - Северна Ирландия 3:1; Косово - Кипър 5:1. 1.
ГЪРЦИЯ 15 2. косово 9 3. северна
ирландия 5 4. кипър 5.
Гледайте

Футбол
по Диема спорт
17.00 Марица - Монтана
20.15 Арда - Хебър
тенис
по Диема спорт 3
12.00 “софия оупън” (мъже)
по макс спорт 1
12.00 турнир в тел Авив (мъже)
по макс спорт 2
6.00 турнир в сеул (мъже)
по макс спорт 2
Волейбол
17.00 сърбия - Германия (жени)
20.00 сАЩ - българия (жени)
по евроспорт 2
снукър
15.00 “бритиш оупън”
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неделя

хороскоп
овен

веЗнИ

Ентусиазирано ще се посветите на новите си начинания и ще стигнете до
първи добри резултати.

Нека намерят място сред
приоритетите ви някакви
по-приятни за вас самите
занимания.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

телец

скорпИон

Ако ви се открие възможност да се изявите по някакъв начин или да омаете
някого, направете го.

Проблемите на много
хора ще станат и ваши,
което ще ви направи позаети и по-отговорни.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

10.00“живейздравословно!”

БлИЗнацИ

стрелец

10.45информационенканал

12.15информационенканал

Не показвайте умора и
раздразнението си към колегите, бъдете вежливи и
готови за взаимопомощ.

Независимият ви дух ще
свърши своето, а добра
новина ще ви мотивира да
станете активни.

15.00новини/съссубтитри/

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

15.15информационенканал

рак

коЗИрог

Ако може да отмените
ангажимент, направете
го, за да сте заедно с хората, които обичате.

Въздържайте се от спорове. Тонизиращи процедури ще ви накарат да се
почувствате добре.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

лъв

водолей

С вяра в доброто ще изживеете пълноценно деня
си, занимавайки се с наистина приятни неща.

Животът ви ще стане
по-спокоен, а вие - по-сговорчиви, ако изправите
собствените си грешки.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

дева

рИБИ

В търсене на начин за подобряване на работата
ще вземете много бързо
нужните решения.

Не отстъпвайте пред
нищо в днешния ден. Работете така, че да канализирате промените.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

слабдъжд

променливо

слабдъжд

слабдъжд

максимални

максимални

максимални

максимални

26

o

28

29

o

C

05.55 денят започва - сутрешен
блок с Христина Христова
исимеониванов
09.00 посветаиунас
09.05 денят започва - сутрешен
блок с Христина Христова
исимеониванов
09.20 100%будни
11.00 Култура.бГ
12.00 посветаиунас
12.25 новининатурскиезик
12.35 малкиистории/п/
13.00 последният печели - забавносемейнокуизшоу/п/
14.00 Телепазаренпрозорец
14.15 “пакостникът Чорапчо” -
анимационенфилм
14.30 “Тренк, малкият рицар” -
анимационенфилм
15.00 “анн с двойно “н” 2 - тв
филм/7епизод/
15.45 Телепазаренпрозорец
16.00 парламентарни избори
2022:диспути
17.00 българияв60минутисмарианавекилска
18.00 посветаиунас
18.20 ощеотденя-предаване
18.45 спортТоТо
19.00 последният печели - забавносемейнокуизшоу
20.00 посветаиунас
20.30 Гласоветенабългария
21.00 музикабезкрай
музикалношоу
22.00 “домът на бонд” - тв филм
/2епизод/
23.00 посветаиунас
23.25 международен джаз фестивал “д-р емил илиев
2022” - боровец: Montuno_
BG, етно-джаз проект на
Красимиржелязков
00.25 100%будни/п/
02.00 Култура.бГ/п/
03.00 малкиистории/п/
03.15 олтаритенабългария
03.25 “анн с двойно “н” 2 - тв
филм/7епизод/п/
04.10 посветаиунас/пот20.00ч./
04.40 българияв60минутисмарианавекилска/п/

o

C

00.25„нашиятследобедсбсТв“
/п
01.35документаленфилм
02.10„студиоикономика“/п/
03.10„обществоикултура“/п/
04.10„думатаеваша“/п/
05.10документаленфилм
05.40„нашиятследобедсбсТв“
/п/
06.50музикаленантракт
07.30документаленфилм
08.00„Заисториятасвободно“/п/
09.00„студиоикономика“/п/
10.00Твпазар
10.15„предизборностудио“/п/
11.15Твпазар
11.30музикаленантракт
11.40„Хубаваси,татковино“
12.10Твпазар
12.45„Контра“/п/
13.45Твпазар
14.00„нашиятследобедсбсТв“
16.00документаленфилм
16.30„срещи“-лилянаГалевска
17.30Твпазар
17.45музикаленантракт
18.10Твпазар
18.30документаленфилм
20.00„студиоикономика“
21.00„обществоикултура“
22.00Твпазар
22.15документаленфилм
23.20„студиоикономика“/п/

C

06.00“Тазисутрин”-информационно предаване с водещ
ЗлатимирЙочев
09.30“предиобед”-токшоусводещидесиславастоянова
иалександърКадиев
12.00 bTV новините - обедна
емисия
12.40“Комицитеиприятели”
13.20 “стани богат” /п./ - куиз
шоу
14.20 “Шоуто на николаос Цитиридис”/п./
15.00“огледаленсвят”-сериал
16.00 премиера: “обещание” -
сериал,с.4
17.00bTVновините
17.30 “лице в лице” - публицистичнопредаванесводещ
Цветанкаризова
18.00 “стани богат” - куиз шоу с
водещмихаилбилалов
19.00 bTV новините - централна
емисия
20.00“меннемемислете”-сериал,еп.33
21.00 “Фермата: мостът на времето”-риалити,с.8
22.30 “Шоуто на николаос Цитиридис”-вечернотокшоу
23.00bTVновините-къснаемисия
23.30“Записът”-сериал,eп.5
00.30“домашенарест”-сериал,
с.3еп.20
00.50“Катонакино”-предаване
закино
01.00“революцияZ:секс,лъжии
музика”-сериал,еп.10
02.00bTVновините/п./
02.30“предиобед”/п./-токшоу
04.35 “огледален свят” /п./ - сериал
05.30“домашенарест”/п./-сериал,с.3еп.20
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05.35Телеканал“доброутро”
09.00новини/съссубтитри/
09.20“антиФейк”

12.00новини/съссубтитри/

18.00 вечерни новини /със субтитри/
18.20информационенканал
21.00 “време” - информационна
програма
21.45“Катедралата”-еп.4
22.45“Голяматаигра”-твшоу
23.45информационенканал
01.15“мъжко/женско”
02.05“вдействителност”-твшоу
02.55“некаговорят”-токшоу
04.00 “време” - информационна
програма
04.45“Катедралата”-еп.4

православенкалендар

Църкватапочитана29септемврипреп.кириакотшелник.преп.теофанМилостиви
преподобникириак отшелник бил велико светило и един
отстълбоветенаправославието
преподобниКириак
живял през четвъртия
и в началото на петия
век.родилсевКоринт.
родителите му се казвали Йоан и евдоксия.
бащамубилсвещеник,
а местният епископ
петър - негов сродник.
още от ранни години
епископът го поставил
за четец в съборната
църква. жаден за духовен живот, на 18-годишна възраст Кириак
сеотправилзаЙерусалим. след като се поклонилнабожиягроби
на всички други свети
места, той постъпил в
манастира на известен
воновавремебожичо-

век на име евстрогий,
който му дал първите
наставлениявмонашескияживот.
след това Кириак
отишъл при преподобни евтимий велики в
палестниската пустиня. в него прозорливият отшелник евтимий
видял бъдещ духовен
великан. обучил го в
монашеските подвизи и го изпратил край
реката Йордан при св.
Герасим, около когото се били насъбрали
многоподвижнициипо
тоя начин се създала
обширна обител. в тая
обител той престоял
деветгодини.
след смъртта на
преподобни Герасим
Кириаксевърналотново в светата обител на
преподобни евтимий,
гдето прекарал десет

годинивбезмълвие.подиртовасеподвизавал
в манастирите на св.

Харитон,катослушалс
възхищениеразказиза
него, за неговото про-

славено подвижничествоичудотворство.
св. Кириак бил телесно едър и снажен.
Такъвостаналдодълбокастароствъпрекистрогия пост и всенощните
бдения. в пустинята се
хранел понякога само
със сурови треви. проявявал голяма ревност
за православната вяра.
изобличавал еретиците.споредуставанасв.
Харитон, монасите яли
само веднъж на ден, и
топодирзалезслънце.
преподобниКириак
отшелник бил велико
светилоиединотстълбовете на православието. проявил се като
учителнамонасите,лечител на болните, благ
утешителнаскърбящите.дългосеподвизавал
все за полза на мнозина, които обиквали

отшелническия живот
или само са търсели у
него утеха и помощ.
починалв408г.ведин
от манастирите на св.
Харитонна107г.
вградГазаживеел богат и много милостив човек на име
теофан
Тойприемалидавал
подслоннастранниции
вършел и други добри
дела.следкатоминало
известно време, цялото му имущество било
раздадено на бедни и
сиромаси и самият той
напълнообеднял.ноне
се натъжил от това, а
само въздишал за греховетеси.следтовапо
божие допущение той
се разболял от тежка
болест.нотърпялсмиреностраданията,като

благодарял на бога и
Го възхвалявал. а когато настъпило времето да умре, започнала
толковасилнабуря,че
станало невъзможно
тялото му да бъде изнесено от къщата за
погребение.
в мига, когато предалдушатасивбожиитеръце,настъпилапълнатишинаиназемята,и
във въздуха. погребали
го благоговейно. след
като изминали четири
дни, той се явил насън
на един човек и му наредил да махне надгробния камък от гроба
му. Когато това било
направено, от тялото
му се разнесло силно
благоухание и изтекло
миро,коетоизцелявало
всички болни, идващи
илидонасянипримощитенасветиТеофан.

четвъртък
29 септември
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ОснователСтефанпродев
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Арвидас/.Гари.“СН”.Малимо.Ревел/Вильо/.Кокарал.Енева/лили/.Дер/Върнън/.Галапагос.КАТ.
Реки.Рамене.Имарет.Бар.Риба.Атами.Икаса/
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Уважаемичитатели!Вестник“ДУМА”
сеприсъединявакъмобщитеусилияна
ръководствотонаБСПвинформационната кампания за гласуването с машини. На вашето внимание представяме

разяснителна схема как се гласува с
машините.
Първата стъпка е да се регистрирате
в СИК. От представител на комисията
получаватекартасчип.Отиватеприма-

шината,поставятекартатасчипанагоревслота(специалнияотворвдолната
част)инатискате,докатощракне.
Следтовапростоследвайтесхемата,
представенапо-долу.

4

